
Rekordy
handicapovaných hrdinů

Vážení přátelé,

představujeme vám publikaci REKORDY HANDICAPOVANÝCH 
HRDINŮ.
Vznikla u příležitosti stejnojmenné celostátní soutěže, která se uskutečnila 
pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast soci-
ální Jiřího Navrátila, pod záštitou primátora statutárního města Ostravy 
Tomáše Macury a pod záštitou senátora Parlamentu České republiky Jiřího 
Carbola.

Ceny REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 
jsou uděleny veřejností navrženým subjektům za mimořádný počin, vzor 
nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to ve čtyřech 
kategoriích:

a) Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)
b) Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)
c) Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)
d) Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

Projekt REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ má meziná-
rodní přesah a má za cíl přispívat netradičními formami 
k lepšímu informování veřejnosti o aktivitách lidí se zdravotním postiže-
ním a těch, kteří se jim věnují.

Dear friends,

We hereby introduce the publication RECORDS OF HANDICAPPED 
HEROES.
It was created on the occasion of the nation-wide competition of the same 
name, which was made possible under the auspice of the Deputy Regional 
Governor of Social Affairs for Moravian-Silesian region Jiří Navrátil, 
Mayor of the City of Ostrava Tomáš Macura and Senator of the Parliament 
Jiří Carbol.

RECORDS OF HANDICAPPED HEROES awards are awarded to sub-
jects nominated by the general public for their extraordinary feats, exam-
ples or projects aimed to benefit people with disabilities, in the following 
four categories:

a) Heroes of handicap (stories of extraordinary feats)
b) Carers (self-sacrificing personas)
c) Projects for handicapped (projects of organizations and philanthropists)
d) Emissaries of handicap (foreign examples)

The project RECORDS OF HANDICAPPED HEROES has internatio-
nal reach and aims to contribute through non-traditional forms to better 
awareness of the public about the activities of people with disabilities and 
about those who care for them.

Abstrakt
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Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil předává hlavní cenu Karolínce Dejové, která v celostátní 
soutěži zvítězila v kategorii Hrdinové handicapu.
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„Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vás pozdravil jménem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje u příležitosti 
vyhlášení vítězů celostátní soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů, která je realizována 
celostátním magazínem Vozka.

Moravskoslezský kraj se již od roku 2004 úzce zaměřuje na podporu osob se zdravotním postiže-
ním, a to naplňováním strategických dokumentů s názvem Moravskoslezský krajský plán 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V současné době je to již čtvrtý 
plán, jenž byl schválen na léta 2014 – 2020. Jde v něm především o integraci osob s postižením do 
většinové společnosti, současně s posilováním vnímání člověka se zdravotním postižením jako 
občana se všemi svými právy i povinnostmi. Stanovené cíle jsou naplňovány konkrétními aktivi-
tami, které se týkají přístupu k informacím, přístupnosti staveb a dopravy, oblastí vzdělávání, 
zaměstnávání, zdravotnictví, sociální, jakož i kultury, sportu a volného času. V roce 2016 jen na 
investičních akcích, týkajících se bezbariérovosti, byla investována částka ve výši 56,6 milionů 
korun. A pro rok 2017 je plánováno vynaložit na bezbariérovost přibližně 157,2 milionů Kč. 

Dalším z opatření je například zajištění bezbariérové dopravy v kraji. Veřejné zakázky na auto-
busové dopravce jsou koncipovány tak, aby se podíl nízkopodlažních vozidel postupně zvyšoval 
až na minimálně osmdesát procent. 

Moravskoslezský kraj, jako jeden z mála krajů, navíc zřídil komisi pro občany se zdravotním 
postižením, která mimo jiné koordinuje činnost, monitoruje stav plnění jednotlivých opatření 
Krajského plánu a projednává i doporučuje vyhlášení dotačních programů, týkajících se občanů 
se zdravotním postižením. Například v rámci dotačního programu na podporu realizace 
specifických aktivit pro občany se zdravotním postižením bylo v roce 2017 podpořeno 16 
organizací, celkovou částkou 2,8 milionu Kč. Pro rok 2018 je pak stanoven předpokládaný objem 
peněžních prostředků na tento dotační program ve výši 4 miliony Kč.

Velmi významný je také probíhající několikaletý proces transformace pobytových sociálních 
služeb. Kromě toho, v rámci krajského projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji 
III. vzniklo 10 mini pořadů, které jsou zaměřené na odstranění vnitřních bariér, tedy na posílení 
povědomí společnosti o právech osob se zdravotním postižením v běžné společnosti. Tyto pořady 
autenticky ukazují, jak se nám podpora, o které jsem hovořil, promítá do každodenního života 
osob se zdravotním postižením. 

No a na závěr chci zmínit podporu mimořádnému projektu Rekordy handicapovaných hrdinů, 
jenž má dokonce mezinárodní přesah, a jehož protagonisté si ocenění i naši úctu skutečně 
zaslouží.“

                Jiří Navrátil
               náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje



Jde mladá žena po ulici zalité sluncem 
a najednou uvidí v prachu sedět 
opuštěné žebrající dítě. Sevře se jí 

srdce a říká: 
Pane Bože, proč jsi něco takového vůbec 
dopustil – copak s tím nemůžeš něco 
udělat?
A ze srdce se jí ozve hlas: Ale já už jsem 
udělal – stvořil jsem tebe…

Projekt Rekordy handicapovaných hrdinů
je realizován za finanční podpory: 

• statutárního města Ostravy

• senátora Jiřího Carbola

• Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

© Alfa agentura
    Jiří Muladi

    Tisk: tiskárna PRINTO, s. r. o.
    Sazba: Robert Návrat

    ISSN 2533 – 3267
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Senátor Parlamentu ČR Jiří Carbol (vpravo) a Prof. Jin-
dřich Štreit při předávání ocenění Vladimíře Kaločové. 

Vážení přátelé, 

těší mne, že byla vydána tato inspirativní pu-
blikace o lidech, kteří se i přes nepřízeň 
osudu dokázali úspěšně prosadit v různých 
oborech. Mohou tak být příkladem pro další 
handicapované občany a ukázat jim, že s po-
stižením kvalitní a plnohodnotný život 
nekončí.  Naopak, mnohdy v sobě tito lidé 
„díky“ svému handicapu objeví skrytý talent, 
který jim v kombinaci s železnou vůlí umožní 
dosáhnout met, které jim mnozí tzv. zdraví 
mohou jenom závidět. 

Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivi-
ty, které vedou k začlenění handicapovaných 
občanů do společnosti a ke smysluplnému 
trávení volného času. Namátkou uvedu 
podporu sportovních akcí, osvětové činnosti, 
příměstských táborů pro zdravotně postižené 
děti, výstavby dětských heren nebo mobilní 
služby pro přepravu k lékaři. Nemalé finance 
věnujeme organizacím, které sdružují občany 
s různými postiženími a které se jim snaží 
pomáhat. Na magistrátu zaměstnáváme zdra-
votně postižené a velice si vážím práce, 
kterou odvádějí. Dopravní podnik masivně 
obměňuje vozový park a staré prostředky 
MHD nahrazuje nízkopodlažními. Město 
postupně upravuje všechny veřejné budovy 
a veřejný prostor na bezbariérové. 
Děkuji všem, kteří se na této publikaci podí-
leli. Držím palce hrdinům reportáží, aby ve 
svém úsilí nepolevovali a věřím, že najdou 
následovníky, kteří se dokáží stejně jako oni 
poprat se svým handicapem a nakonec si splní 
všechna přání v pracovním i osobním životě.     

Tomáš Macura
primátor města Ostravy 

Senátor Parlamentu České republiky
Jiří Carbol:

„Postoj společnosti k rodinám se zdravotně 
postiženými dětmi i dospělými se za poslední 
desetiletí značně proměnil. V minulosti ne-
probíhala veřejná diskuse o problematice 
a aspektech života zdravotně postižených 
osob, a neměl-li někdo osobní zkušenost 
z rodiny či nejbližšího okolí, tak o jejich 
životě nevěděl téměř nic. V současnosti se 
informovanost celé společnosti o problémech 
handicapovaných lidí výrazně zvýšila 
a některé názory se změnily, ale ruku na 
srdce, předsudky místy přetrvávají. O to důle-
žitější je podpora Moravskoslezského kraje 
takovému projektu, jakým jsou Rekordy han-
dicapovaných hrdinů.

Jako někdejší náměstek hejtmana jsem byl 
u toho, když se v tomto kraji s odstraňováním 
bariér začalo a pomoc zdravotně postiženým 
lidem i seniorům byla jedna z priorit. Od té 
doby mám rovněž takové „tajné“ přání - aby 
jednou nastal den, kdy všechny bariéry budou 
odstraněny. To se, bohužel, hned tak nestane, 
přestože v poslední době padají mnohá tabu 
kolem života lidí s handicapem. Je však ne-
sporné, že zdravotně postiženým i jejich 
rodinám může jejich okolí výrazně pomoci 
s integrací do společnosti a umožnit jim plno-
hodnotný život v co největší možné míře. 
Právě tyto snahy, informovanost a otevírání 
nových obzorů, to jsou cenné devizy celostát-
ního projektu Rekordy handicapovaných 
hrdinů. 

Věřím, že tak vznikla nová tradice, která 
bude v Moravskoslezském kraji pokračovat. 
A chci zároveň vyjádřit obdiv všem oceně-
ným za to, co dokázali – včetně toho, že jsou 
ve svých složitých životních situacích vzorem 
pro ostatní.“
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Víte, že:
• Žirafy nemohou mít škytavku? 

• Trávicí šťávy krokodýla dokážou rozložit ocelový hřebík? 
• Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě – je pětkrát silnější 

    než ocel a o třicet procent pružnější než nylon?…

Ať už jsou pro vás tato fakta zajímavá, nebo ne, stejně je nejspíš za chvíli pustíte z hlavy. Oproti tomu projekt 
magazínu VOZKA s názvem REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ – ačkoli by někoho mohl navádět 

ke sbírce podobně encyklopedických informací – nemá s nimi téměř nic společného. 

Projektem REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ jsou totiž mnohem více vystiženy principy 
olympijského hnutí, tedy principy přátelství, odbourávání jakékoli diskriminace a popularizace mimořádných 

výkonů: především ve smyslu pomoci druhým a překonávání sebe samých. 

Proto také srdečně děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům, a mediálním partnerům za jejich pomoc 
a přínos v celostátním projektu 

REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ.               

„Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného.“
Arthur C. Clarke

Rekordy handicapovaných hrdinů: vítězové

Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

1. Karolína Dejová

2. Tadeáš Kříž

3. Lucie Blažková 

Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

1. František Dvouletý 

2. Vladimíra Kaločová

3. Irena Kučerková

Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

1. Metropolitní univerzita Praha

2. Kateřina Maxová

3. Taneční klub Štramberk

    (vedoucí Pavla Jeřábková)

Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

1. Stephen Hawking

2. Anna Oroszová

3. Powiatowy Dom Pomoci Spolecznej

   (ředitel Krzystof Krzyzanowski)

Vítězové jsou všichni, akorát na prvních místech jsou
vítězové s hlavní cenou v dané kategorii.



Ocenění – hrdinové

Vítězkou v kategorii Hrdinové handicapu 
se stala Karolína Dejová z Kopřivnice

Karolínka se narodila 29.6.2007 s těžkou svalovou hypotonií. 
A svou velmi veselou i kamarádskou povahou svití na své okolí 
jako sluníčko a rozdává optimismus, dobrou náladu, aniž by 
o tom sama věděla.
Daniela Seidlová: „Káju máme spolu s jejím bratrem Filipem 
v pěstounské péči od 1.2.2012. 
Zatím co Filip je sportovec, aktivně se věnuje se atletice 
a házené, Karolínka má blízko k hudbě a hlavně k tanci. Již 
čtyři roky hraje na zobcovou flétnu, druhý rok na elektronické 
varhany, čtvrtým rokem také zpívá ve školním sboru, úspěšně 
se účastní pěveckých soutěží a třetím rokem se věnuje tanci na 
invalidním vozíčku v tanečním kroužku DDM se zdravými 
dětmi, kde potkala skvělou paní trenérku, paní Pavlu 
Jeřábkovou a její děti Elišku a Honzíka. Vzniklo tak díky tanci 
nerozlučné přátelství. 
Tanec Karolínka miluje ze všeho nejvíce. Za rok 2015 Karolínka 
dostala cenu Zlatý oříšek, zvláštní cenu poroty Talent roku. 
Doma má sbírku pohárů a medailí. 
Mimo oblíbené aktivity chce navzdory svému handicapu 
vyzkoušet vše, co dělají zdravé děti. Plave, potápí se, jezdí na 
kole (i když s pomocnými kolečky), nyní i na handbiku, ráda 
jezdí na koni, zkoušela monoski, střelbu z luku, aquazorbink,  
bruslení i lezeckou stěnu. Ráda kreslí a maluje, pracuje 
v kroužku keramiky. Moc ráda jezdí na letní tábory. Máme 
obrovské štěstí, že ji u nás v DDM v Kopřivnici znají a mají rádi 
pro její skvělou povahu a berou na tábory mezi zdravé děti. 
Největší Karolínčiny cíle? Udělat pár krůčků, být soběstačná. 
Mít kamarády. Zvládat školu, umět dobře hrát na flétnu 
a klavír. Co nejdéle tancovat nejen na tanečních soutěžích, 
kdekoli, protože ji tanec činí šťastnou. A touží jet do Paříže. 
Jak tomuto snu přišla, těžko říct..“

Lidé jako zrcadla

Kdesi v chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednou se 
stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do 
tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů vlastní 
podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé 
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho 
dráždilo víc a víc, až ho to tak vyčerpalo, že 
nakonec umřel.
Za nějakou dobu do stejného sálu s tisíci zrcadly 
zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl 
od prvního přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších 
psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. 
Povzbuzen a plný radosti opustil sál.
A teď schválně: jaká „zrcadla“ máte kolem sebe?

Kája Dejová 
v představení 
Popelky.

Cena Talent roku 2016.
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Ocenění – hrdinové

V roce 2015 zvítězila Kája v celostátní soutěži Zlatý oříšek.

Kájina sbírka.

Karolínka má ráda písničky 
kapely Kryštof. Oblíbila si 
právě známou skladbu Ty 
a já.  Přemlouvala Honzíka 
Jeřábka dva roky, aby si 
s ní zatančil. Ten vzdoro-
val, ale nakonec se nechal 
přesvědčit… 
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Druhým vítězem v kategorii
Hrdinové handicapu
se stal Tadeáš Kříž z Hodonína
Tadeáš Kříž má 22 let a na vzdory zrakovému postižení 
dosahuje úžasných výsledků v biketrialu, díky kterému 
procestoval kus světa – od Evropy po Japonsko.
„S biketrialem jsem začal v roce 2002.  O tři roky 
později jsem získal v nejmladší kategorii 1. místo 
v České republice, 2. místo na mistrovství Evropy a 3. 
místo na Mistrovství Světa. V průběhu let jsem získal 
mnoho trofejí, absolvoval nespočet závodů. 
V roce 2013 na střední průmyslové škole jsem ze dne na 
den začal ztrácet zrak s konečnou diagnózou LHON. 
Leberova hereditární optická neuropatie se projevuje 
úbytkem očních nervů. Mám rozostřené obrysové 
vidění. Po léčbě jsem přibral, spolužáci se mě stranili, 
studium bylo náročné. Po maturitě jsem nastoupil na 
vysokou školu, na Univerzitu Palackého v Olomouci, 
fakultu tělesné kultury obor aplikované pohybové 
aktivity. 
V roce 2015 jsem přešel na 26 palcovém kole do katego-
rie Senior mezi ostatní zdravé jezdce. Sezóna byla úplně 
jiná. Trénuji s jezdci z Biketrial klubu Olomouc, který 
se mě ujal. Při studiu jsem potkal Zbyňka Janečku, 
jenž se věnuje sportu zrakově postižených, Alpskému 
lyžování. 
Loni se mi podařil největší úspěch: 2. místo v ČR, 1. 
místo ME a 4. místo MS v biketrialu, v kategorii Senior. 
Na kole mám cit v tom, jak kolo ovládat navzdory 
zrakovému handicapu. Vlastně jezdím na odhad. 
Nyní už závodím v kategorii Elite, čímž jsem si splnil 
svůj sen. Velmi mě baví trénovat mladé jezdce a sledovat 
jejich úspěchy. A v poslední době více upřednostňuji 
lyžování - letos jsem vyhrál mistrovství České republiky. 
Mým dalším cílem je účast na paralympijských 
hrách v roce 2018.
Nebylo lehké zpracovat následky poškození zraku, 
přizpůsobit se nové situaci a začít nový život. Ale 
sportování mě neskutečně baví. Sportovní komunita, 
v které se pohybuji, mě přijala a s lidmi v ní se vždy rád 
setkávám.“

Stará čínská moudrost

Jedna žena měla dvě velké hliněné nádoby. 
Visely na obou koncích vahadla, které nosila 
zavěšené na ramenou. V jedné nádobě byla 
prasklina, oproti tomu ta druhá vždy přines-
la plnou míru vody.
Na konci dlouhé ženiny cesty od potoku až 
k jejímu domovu zbyla v prasklé nádobě 
vždy jen polovina vody. Tak to chodilo po 
celé dva roky.
„Dokonalá“ nádoba byla pyšná na svůj 
výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu 
vodu. Zato prasklá nádoba se styděla za svou 
nedokonalost: „Stydím se, moc mě mrzí, že 
prasklinou vyteče cestou domů tolik vody.”
A žena jí s úsměvem odpověděla: „Všimla 
sis, že kytky rostou jen na tvé straně chodní-
ku, a ne na straně druhé? To proto, že jsem 
věděla o tvém nedostatku a na tuto stranu 
cesty jsem rozsévala semena květin. Dva 
roky trhám tyto krásné květiny, abych si jimi 
ozdobila svůj stůl a potěšila své přátele. 
Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato 
krása nemohla prozářit můj domov.“
Nezapomeňte si přivonět ke kytkám, co jsou 
po stranách na vaší cestě…

Ocenění – hrdinové



 11Rekordy
handicapovaných hrdinů

Své kolo řídí především citem.

Lyžování je pro Tadeáše Kříže novou 
kapitolou.

Jedním z vítězů v kategorii Hrdinové handicapu 
se stal Tadeáš Kříž z Hodonína, student oboru 
aplikované pohybové aktivity na fakultě tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozum je jediný 
dar, jenž je rozdě-
len spravedlivě:
nikdo si nestěžuje, 
že ho má málo.
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Lucie Blažková je na invalidním vozíku a žije 
v Centru sociálních služeb v Hrabyni. Když se 
přihlásila do literární soutěže chrudimského 
nakladatelství Temné vody „V rukojmí slov“, 
její dílko „Anděl strážný“ pak zařadil český 
spisovatel Petr Doležal do knihy s názvem 
Literární naděje České republiky. 
V návrhu na ocenění Lucie Blažkové v soutěži 
Rekordy handicapovaných hrdinů mimo jiné 
stojí: vydala čtyři básnické sbírky, napsala více 
než 700 básní a různých prozaických útvarů. 
Snaží se hájit práva a zájmy zdravotně 
postižených lidí. Časy, kdy Lucie Blažková byla 
v depresích natolik, že zvažovala i sebevraždu, 
jsou pryč. 
„Cítím se hezky,“ popisuje svůj nynější stav, „na 
základě inzerátu v magazínu VOZKA jsem 
našla přítele a z jeho strany vnímám silnou 
důvěru. Náš vztah není o fyzice, nýbrž 
o spříznění srdcí a duší.“ 
Mezi citáty, které má Lucie Blažková na 
facebooku a s nimiž se ztotožňuje, je i tento: 
Do stavu štěstí nás nedostane naříkání, co nám 
chybí, ale vděčnost za to, co už máme.

Ocenění – hrdinové

▶ Lucie Blažková: Jsem taková, jaká jsem – a jiná už 
nebudu.

Třetí vítězkou v kategorii Hrdinové handicapu se stala 
Lucie Blažková z Rehabilitačního ústavu Hrabyně

Zkouška přes tři síta

Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží 
znalostí. Jednoho dne ho potkal známý 
a povídá:
„Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna 
dozvěděl o tvém příteli?“
„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi 
cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce 
přes tři síta.“
„Tři síta?“
„Přesně tak,“ pokračoval Sokrates. „První síto 
se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, 
co mi chceš říct, je pravda?“
„Ne, vlastně jsem to jenom slyšel a….“
„Dobře,“ řekl Sokrates. „Teď vyzkoušejme 

druhé síto, jmenuje se Dobro. Chceš mi o mém 
příteli říct něco dobrého?“
„Ne, naopak…“
„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm 
říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to 
pravda. Ale pořád můžeš zkouškou projít, 
protože zbývá ještě jedno síto: je to Užitečnost. 
Chceš mi o mém příteli říci něco užitečného?“
„Ne, moc ne.“
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „to co mi chceš říct, 
není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani uži-
tečné - proč bys mi to měl vyprávět?“
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Jít sám
Jít životem sám
Není nikterak lehké
To nechci, neznám
Je tvou častou odpovědí

Až sama sobě u zpovědi
Dáš volnost letícího
Opeřence božího
Pak pochopíš

V čem spočívá kříž
Tvého vlastního bytí
Poznáš
Že na cestu ti někdo svítí

Nechce, abys zakopnul
Ty víš, že nejdeš sám
I když se to mnohým zdá
Že On pravdu nezná

Své básně píše Lucie Blažková pod 
pseudonymem Lucie Mallardová.

Plyšák na snímku se jmenuje 
Liduška (dárek od paní Ludmily) 
a je to dobrá kamarádka.

Ocenění – hrdinové
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František Dvouletý (nar. r.1939) absolvoval po 
pracovním úrazu v roce 1970 amputaci levé 
nohy. Snad jako první s amputací u nás složil 
zkoušky na námořní jachtu v roce 1976. V turi-
stice zdravých splnil podmínky pro udělění 
Mistra turistiky v r.1989 - bez jakýkoliv úlev. 
Byl vrcholovým funkcionářem Svazu tělesně 
a zrakově postižených sportovců, později 
Svazu invalidních sportovců. Je držitelem 
mnoha ocenění ČSTV za celoživotní práci 
a přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu 
postižených. 
František Dvouletý byl iniciátorem vzniku  
specifické turistiky postižených v roce1977 
a doposud v ní pracuje v různých funkcích. 
Organizoval mimo jiné První celostátní sraz 
turistů z řad postižených v roce 1981 a od 
těchto začátků pak uspořádal mnoho 
oblastních i celostátních akcí pro stovky 
postižených turistů se sportovním a turistickým 
programem. V roce 2008 byl oceněn jako cviči-
tel roku Moravskoslezského kraje. Je čestným 
členem Klubu českých turistů, držitel 
veřejného uznání Vojty Náprstka a dosud je 
aktivním předsedou sportovního klubu 
zdravotně postižených turistů KČT Ostrava. 
„Naše výlety jsou úplně pro každého. Navíc 
lidé jsou mezi svými a vidí, že nesedí doma, 
nebědují nad svým osudem a snaží se žít nor-
mální život. Přitom přemluvit postiženého, 
aby se neuzavřel do sebe a vydal se mezi lidi, je 
nesmírně těžké. Je ale třeba jim tuto myšlenku 
nabídnout, protože se mohou realizovat 
a najdou si nové přátele a místo v životě,“ říká 
František Dvouletý.

Ocenění – pečující

Zajímavá úloha

Jedete v autě. Je bouřlivá noc. Jedete kolem 
autobusové zastávky, na které stojí tři lidé 
a čekají na autobus. Stará dáma, která 
vypadá, jakoby snad měla každou chvilku 
umřít. Starý přítel, který vám jednou zachrá-
nil život a perfektní žena (muž) vašich snů. 
Můžete s sebou vzít jenom jednoho 
a nemůžete se na zastávku vrátit. Které 
z těchto osob byste nabídli svezení?
(Každou odpověď lze akceptovat, ale opti-
mální je tato: Já bych dal klíče od auta svému 
starému příteli, aby odvezl tu starou dámu do 
nemocnice a zůstal bych na zastávce a čekal 
na autobus se ženou svých snů.)

Sportovní klub zdravotně postižených turis-
tů KČT Ostrava slaví čtyřicetileté výročí svého 
založení – a František Dvouletý, spolu s dalšími 
kolegy, byl iniciátorem jeho vzniku.

Vítězem v kategorii Pečující v handicapu 
se stal František Dvouletý ze Studénky

František Dvouletý (vpravo) při slavnostním 
převzetí ocenění.
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„Svých výsledků a poznatků jsem 
se snažil použít ve prospěch zalo-
žené turistiky zdravotně postiže-
ných, ukázat, že to jde, a snažil 
jsem se je tak postrkovat kupředu. 
Vzpomínám, že mi pomohla Or-
ganizace spojených národů, která 
rok 1981 vyhlásila Mezinárodním 
rokem invalidů, kdy postiženým 
bylo dopřáno ukázat, co dokážou 

při naplňování hesla „Za plnou účast a rovnost“. Také 
následná dekáda 1983-92, jak je možno vysledovat 
v naší historii, byla pokrokem v činnosti zdravotně 
postižených. Podařilo se mi zajistit jejich bohatou 
účast na sportovní a turistické části Československé 
spartakiády 1985. Totéž platilo o celostátních srazech 
turistů, kdy zdravotně postižení byli v té době respek-
továni jako platná část těchto srazů.
Zajímavým počinem naší turistiky pak byla například 
příprava i průjezd republikou pro anglické zdravotně 
postižené vysokoškoláky; včetně dojednání přátelské-
ho uvítání v etapových městech. Rovněž mimořádnou 
akcí bylo zajištění doprovodu pro Ricka Hansena, ka-
nadského paralympionika, při průjezdu naší republi-
kou. Původně jej mněli doprovázet vozíčkáři, ovšem 
nakonec jsem jej doprovázel od Náchoda po České 
Velenice já na jízdním kole. Mám na tu společnou 
jízdu příjemné vzpomínky a vzniklo hezké přátelství.
Jedním z mých úspěchů na poli sportovním, pak byla 
reprezentační účast na první evropské soutěži zdravot-
ně postižených sportovců (předchůdce dnešní para-
lympiády) v Paříži roku 1983 v disku a vrhu koulí.
A to, že jsem absolvoval kurz a složil zkoušky na 
námořní jachtu, to bylo nutno zvládnout pro dodělání 
mojí Mistrovské třídy na Mistra turistiky mezi zdravý-
mi. Ale vyplatilo se. Když po rozdělení naší republiky 

byly vyhlášeny první přebory námořních jachtařů 
České republiky, tak jedna ze 40 soutěžících jachet na 
Jadranu byla ta naše. Posádka jsme měli složenou 
z našich různě postižených sportovců. 
Svou dosavadní snahou jsem chtěl dát možnost spor-
tovního vyžití i těm postiženým, kteří nemají dispozi-
ce ke sportování, aby se zapojili do turistiky ZdP 
(zdravotně postižených), neboť je pro ně vhodnou ce-
loživotní rehabilitací a fyzickým i psychickým posíle-
ním.
A ještě jednou děkuji organizátorům Rekordů handi-
capovaných hrdinů za ocenění, bylo to pro mě překva-
pení, milé překvapení.“

František Dvouletý na moři.

S kanadským paralympio-
nikem Rickem Hansenem 
pojí Františka Dvouletého 
přátelství „z dávných dob“.

František Dvouletý: Jak šel čas…

Ocenění – pečující
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Ocenění – pečující

Moderítorka Ilona Maza-
lová seznamuje přítomné 
se zásluhami Vladimíry 
Kaločové.

Slavnostního vyhlášení Rekordů handicapovaných 
hrdinů se zúčastnila i hudební skupina Rytmy s Vladi-
mírou Kaločovou (uprostřed).

Druhou vítězkou v kategorii Pečující v handicapu 
se stala Vladimíra Kaločová z Ostravy

Pracuje v organizaci Čtyřlístek – v centru pro osoby 
se zdravotním postižením – od roku1996. Řadu let je 
také dobrovolnou trenérkou dětí a dospělých se 
zdravotním postižením ve stolním tenisu a dosahuje 
s nimi mimořádných sportovních úspěchů doma 
i v zahraničí. 
Práce ji pohltila natolik, že se stala jejím koníčkem. 
Snaží se všemi dostupnými prostředky zpříjemnit 
život uživatelům, nabídnout jim možnost realizace 
v oblasti, kterou zvládnou, která je baví a ke které mají 
pozitivní vztah. 
„Všichni lidé si zaslouží zažít pocit úspěchu, hrdosti 
na sebe sama a uspokojení z výkonů,“ říká. „Je krásné 
probouzet v nich víru ve vlastní schopnosti, pocit sebe-
důvěry a radost s dosaženého úspěchu. Přiměřené 
volnočasové aktivity obohacují životy lidí s postižením 
také o nová přátelství a zkušenosti.
Naši uživatelé se mohou věnovat stolnímu tenisu, atle-
tice, bocce, plavání, zahrát si přehazovanou, nebo si 
jen trochu zasportovat v přizpůsobených sportech. 
Jsme členy ČHSO  (České hnutí speciálních olympiád) 
a máme v našich řadách členku reprezentace ČR 
stolního tenisu   ČSMPS  (Český svaz mentálně 
postižených sportovců). Aktivně využíváme nabídek 
na různé zážitkové akce, ať už jde o velmi speciální 
Den na monoski, nebo „jen“ turnaj v kuželkách či 
bowlingu.
Kdo si netroufá sportovat, může docházet do hudební 
skupiny Rytmy, s nimiž vystupujeme v celé České 
republice. Všichni zde mají dveře otevřené, a kdo 
nezvládne (nebo si netroufá) hrát na djembe buben, 
vybere si jiný rytmický nástroj. 
Zajímavé zážitky skýtá i letní stanování, kdy alespoň 
na krátkou dobu vyměníme pohodlné postele za 
spacáky a karimatky.  Vše kolem sebe si klienti s malou 
pomocí doprovodu obstarávají sami – od nakupování, 

přes přípravu jídla, mytí a úklid nádobí, až po stavění 
stanu či jeho bourání, třeba s malou pomocí.“ 

Dva vlci
Jeden večer usedl starý indián vedle svého vnuka 
a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru 
každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva 
v každém z nás, to je bitva mezi dvěma Vlky. Jeden 
je špatný. Je to ztělesněný vztek, závist, žárlivost, 
smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, 
falešnost, namyšlenost. Ten druhý je dobrý. Je to 
ztělesněná radost, pokoj, láska, naděje, vyrovna-
nost, skromné vystupování, laskavost, empatie, 
štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“ 
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: 
„A který vlk vyhraje?“ 
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“
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Zleva, Irena Kučerková (předsedkyně Asociace zdravotně postižených), 
Radomíra Vlčková (za magistrát města Ostravy) a Petr Dzido (redakce 
magazínu Vozka).

▶ Snímek z mezinárodních Sportovních her 
v Kopřivnici. 

▼ Irena Kučerková při organizování Spor-
tovních her zdravotně handicapovaných dětí 
a dospělých.

Třetí vítězkou v kategorii Pečující v handicapu
se stala Irena Kučerková z Kopřivnice   

Paní Irena Kučerková je po dopravní 
nehodě čtyřicet let upoutaná na vozíku. 
Do místní pobočky Svazu invalidů vstou-
pila v roce 1977. Stála u vzniku organizace 
Asociace zdravotně postižených, která 
vznikla v březnu roku 2003 jako nástup-
nická organizace Svazu invalidů. Od roku 
2007 stanula v čele Asociace, která sdru-
žuje téměř tři stovky zdravotně handica-
povaných členů z Kopřivnice a přilehlých 
měst i obcí.
Její zásluhou vychází dvakrát ročně zpra-
vodaj pro všechny členy, měsíčně se pořá-
dají dvě až tři kulturní, sportovní nebo 
společenské akce. Výkladní skříní činnos-
ti Asociace jsou Sportovní hry zdravotně 
handicapovaných dětí a dospělých, které 
se v květnu letošního roku uskutečnily už 
po dvacáté. Do Kopřivnice se sjely přes 
dvě stovky sportovců z Prahy, Klatov, 
Přerova, Prostějova, dále z Hrabyně, 
Orlové, Ostravy, Nového Jičína i sloven-
ských Košic. A za tím vším stojí mravenčí 
práce paní Ireny Kučerkové, která na-
vzdory svým 77 letům a zdravotnímu han-
dicapu je hnacím motorem celé organizace.
„Tím, co k nám lidi přivádí, je především 
výborná atmosféra a skvělá parta lidí. 
Vždyť za ty roky tady vznikla  celá řada 
přátelství,“ vysvětluje Irena Kučerková.



Projekty handicapu

Vítězem v kategorii Projekty handicapu 
se stala Metropolitní univerzita Praha

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha (MUP) 
realizuje program Škola bez bariér. Studenti 
s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipen-
dijním řádem požádat o přiznání stipendia ve výši 
školného pro celou dobu studia na MUP. V rámci 
tohoto programu umožňuje MUP uchazečům 
s pohybovým postižením studium v kompletně 
bezbariérových objektech v Praze a Plzni. Bezbariéro-
vý přístup je i v části budovy univerzitního střediska 
Hradec Králové.
V současné době Metropolitní univerzita Praha za-
městnává 7 studentů a absolventů programu Škola bez 
bariér. Tento program mimo jiné obdržel cenu 
MOSTY 2014 za mimořádnou aktivitu ve prospěch 
občanů se zdravotním postižením a umístil se jako 
druhý v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 
2016 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Za dobu trvání programu jím prošlo již 280 studentů, 
z toho jich 160 úspěšně absolvovalo (jeden získal titul 
PhDr.).
V aktuálním akademickém roce studuje ve všech 
oborech i ročnících přes 70 studentů s pohybovým 
postižením, v univerzitních střediscích studuje celkem 
14 studentů s pohybovým postižením.
Studenti Školy bez bariér se účastní také studijních 
pobytů a pracovních stáží na zahraničních univerzitách 
v rámci programu Erasmus+.
Od března 2013 do prosince 2014 realizovala 
Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci 
s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením (NFOZP) projekt „Pracovní 
místa pro zdravotně postižené“ financovaný 
Evropským sociálním fondem v rámci Operačního 

programu Praha – Adaptabilita (OPPA). V něm 40 
osob se zdravotním postižením (OZP) získává 
možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, 
které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Další 
projekt ve spolupráci s NFOZP „Pracovní stáže pro 
zdravotně postižené“ proběhl v roce 2015.
Metropolitní univerzita Praha rovněž uzavřela 
smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením ČR, která s univerzitou 
mj. spolupracuje při přijímacím řízení do programu.
Škola spolupracuje na realizaci programu i s dalšími 
institucemi a společnostmi, které pomáhají studentům 
s pohybovým postižením při hledání prvního 
zaměstnání, u některých mají studenti možnost 
vykonávat studentskou odbornou praxi.

Ocenění z rukou senátora Jiřího 
Carbola (vlevo) převzal JUDr. 
Marek Beneš, ředitel obecně 
prospěšné společnosti Metropolitní 
univerzita Praha (MUP).

Cenu Rekordy handicapovaných 
hrdinů v kategorii „Projekty“ 
převzali zástupci univerzity společně 
s absolventem studia na MUP 
Lukášem Kosinou (na vozíku), 
který školu do soutěže nominoval. 
Došlo přitom k setkání i s foto-
grafem Prof. Jindřichem Štreitem, 
jehož fotografie se sociální téma-
tikou jsou umístěny v pražských 
budovách MUP ve Strašnicích a na 
Jarově. 
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Projekty handicapu

Druhou vítězkou v kategorii Projekty handicapu 
se stala Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi

Ilustrační snímky jsou z pobytu DMO.

Sama trpí dětskou mozkovou obrnou a osobní zkušenost 
se zdravotním postižením jí dává energii změnit situaci 
podobně postižených lidí. Kateřina Maxová je 
předsedkyní a hlavní hybnou silou sdružení DMO Pobyty, 
které pořádá pobytové i společenské akce pro osoby 
s dětskou mozkovou obrnou, jakož i pro další osoby se 
zdravotním postižením. 
Své první vratké kroky udělala ve čtyřech letech v Lázních 
Košumberk. Základní školu vychodila při Jedličkově 
ústavu v Liberci. Po jejím ukončení zůstala doma a starali 
se o ni rodiče. Katka má špatnou motoriku chůze i rukou 
a také špatně hovoří. Jejím koníčkem se stal její první 
počítač. Kontaktovala Sdružení zdravotně postižených 
v Mladé Boleslavi a nabídla jim své znalosti. Založila 
kartotéku klientů a postupem času sháněla i peníze na 
chod sdružení. Nakonec ji samotní organizátoři oslovili, 
zda by nechtěla zorganizovat nějaký pobyt.
Katka za pomoci známých i sestry založila občanské 
sdružení s názvem DMO Pobyty. Jejím úkolem je 
zorganizování pobytu od začátku do konce. Vytipovat 
lokalitu, zajistit akce a hlavně najít osobní asistenty, bez 
kterých by pobyt ani nemohl být. Cílem je povzbudit 
a vyprostit tělesně postižené z denních stereotypů, aby 
zažili někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. Sdružení 
se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro 
handicapované a usnadnit jim těžký život.
„Nedávno například spolek DMO Pobyty uspořádal 
pobyt v třeboňské krajině. Klienti byli ubytovaní v areálu 
Relax Park Třeboň, kde měli všichni dostatečný komfort 
i příjemné soukromí. Moc děkuji všem těm, kteří nám na 
pobyt poskytli jakoukoliv pomoc,“ říká Kateřina Maxová. 
Protože si zažila i nepochopení ze strany široké veřejnosti, 
napadlo ji rovněž šířit osvětu o životě lidí s handicapem, 
hlavně u dětí. Jezdí po školách a pořádá besedy, při nichž 
se promítá film, který byl o Katce natočen. Besedy mají 
velký úspěch.



Projekty handicapu

Třetím vítězem v kategorii Projekty handicapu 
se stal Taneční klub Štramberk

Taneční klub Štramberk při Domu dětí a mláděže 
Štramberk vznikl v květnu 2017. Navazuje na taneční 
školičku Elma Dance při DDM Kopřivnice, kde tančí 
děti od předškoláků - zde začínala i malá tanečnice na 
vozíčku Karolínka Dejová, a to před třemi lety.  
Zkušenější a pokročilejší tanečnice jsou od září 2017 
členkami Tanečního klubu Štramberk. 
„Naše tanečnice mají ve své sbírce nespočet medailí 
a ocenění. Jsou Mistry České republiky z roku 2015 
a to za choreografii Panenky,“ říká vedoucí Tanečního 
klubu Štramberk Pavla Jeřábková. „V roce 2015 a 2016 
získaly zvláštní cenu poroty na mezinárodním festiva-
lu ve Vídni. Karolínka je držitelkou ceny pro 
talentované děti - Zlatý oříšek a také ceny Sportovní 
talent roku 2016. Na světovém festivalu v Liberci 
získaly holky třetí místo a to v konkurenci zcela 
zdravých dětí. V letošním roce jsme na přehlídce 
handicapovaných dětí Motýlek v Kopřivnici předvedli 
v premiéře novou úspěšnou choreografii: Dítě měsíce. 
S touto a dalšími se chystáme opět na Mistrovství 
světa do Liberce a na další mistrovské soutěže. 
V našem klubu se snažíme o kvalitní výuku tance 
a největší odměnou nám jsou rozzářené očí našich 
tanečníků,“ uzavírá Pavla Jeřábková.
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Panenky jsou úplně první 
choreografií, která vznikla 
spoluprací Karolínky 
a Elišky Jeřábkové před 
třemi lety. Choreografie, 
která byla původně 
připravena na jedno 
vystoupení, se úspěšně 
tančí a má na svém kontě 
více než dvacet repríz 
a také několik ocenění. Na 
festivalu ve Vídni získaly 
dívky zvláštní cenu poroty, 
spolu s dalšími tanečnice-
mi se staly Mistry České 
Republiky za rok 2015 
a na světovém šampionátu 
získala tato choreografie 
třetí místo.

Snímek ze zkoušky.

Členky souboru s vedoucí Pavlou 
Jeřábkovou (uprostřed).

20���Rekordy
handicapovaných hrdinů



�21Rekordy
handicapovaných hrdinůwww.Skutry-Pro-Seniory.cz

● DOPRAVA ZDARMA
● Více než 100 typů
 elektroskútrů
● Ceny od 16.000 Kč

Největší výběr nových 
i repasovaných elektroskútrů 
pro seniory i invalidy skladem
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Emisaři handicapu

Vítězem v kategorii Emisaři handicapu 
se stal Stephen Wiliam Hawking z Londýna

Stephen William Hawking se narodil v roce 1942 
v Oxfordu, vystudoval aplikovanou matematiku, 
teoretickou fyziku a kosmologii. Je známý díky pracím 
o černých dírách a kvantové gravitaci. 
Už na počátku studia v Oxfordu se u něho projevily 
první příznaky nemoci, amyotrofická laterální skleró-
zy, která napadá nervový systém a má za následek 
postupné ochrnutí celého těla. Od svých 26 let se může 
pohybovat jen za pomoci vozíčku a od svých 43 let 
s okolním světem komunikuje pouze pomocí speciál-
ního počítače.
Letos v březnu oznámil pětasedmdesátiletý fyzik, že 
možná poletí do vesmíru. „Myslel jsem si, že by mě 
nikdo nevzal, ale Richard Branson mi nabídl místo na 
letu Virgin Galactic – a já okamžitě souhlasil,“ uvedl 
Stephen Hawking v rozhovoru pro Good Morning 
Britain.

Richard Branson mu dá lístek jako dar za jeho zásluhy 
pro lidstvo a slavný fyzik by měl do vesmíru letět na 
palubě kosmické lodi SpaceShipTwo. Toto vesmírné 
plavidlo unese osm osob – šest turistů a dva piloty. Je 
vyrobeno speciálně pro turistiku; není však konstruo-
váno na to, aby se pohybovalo po oběžné dráze. 
V rámci přednášky v Královském institutu v Londýně 
vyslal Stephen Hawking lidem, trpícím depresí, citlivý, 
a přitom jasný vzkaz, ve kterém srovnává depresi 
a černou dírou. Přímo řekl: „Poselstvím této přednáš-
ky je, že černé díry nejsou tak černé, jak se malují. 
Nejsou věčným vězením, jak se kdysi předpokládalo. 
Věci se mohou z černé díry dostat ven. Možná i do 
jiného vesmíru. Takže když cítíte, že jste v černé díře, 
nevzdávejte se – vždycky je nějaká cesta ven.“ 

Stephen Hawking, nejslavnější vědec na vozíku.

Stephen Hawking se svojí první 
ženou Jane.

Stephen Hawking v rovněž slavném seriálu Simpsonovi.

Keramické dílo Stephen Hawking ztvárnila jako cenu 
pro slavného fyzika sochařka Magda Mladějovská.
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Emisaři handicapu

Druhou vítězkou v kategorii Emisaři handicapu
se stala Anna Oroszová z Košic

Po autonehodě na prázdninové brigádě skončila Anna 
Oroszová v nemocnici. „Že nebudu chodit, to jsem se 
dozvěděla postupně. Dlouho jsem ležela nejprve ve 
Svidníku, pak v Košicích. Po nemocniční léčbě jsem se 
dostala do rehabilitačního ústavu v Hrabyni a tam nás 
učili sedět na vozíku, pohybovat se na něm, dostat se 
z koupelny na záchod. Život jsem tedy začala žít, ne na 
nohách, ale na rukou.“
Přestože je silná a naučila se s tím žít, má Anna i chvíle, 
kdy by se nejraději postavila a rozběhla. „Občas tak sním, 
že kdybych mohla aspoň dvě hodiny denně stát, co bych 
udělala. Je to krátký čas. Možná bych jen zůstala stát 
a dvě hodiny by prošly, protože bych nedokázala nic 
udělat. Dala bych za to všechno, abych mohla chodit. 
Přizpůsobit se tomuto životu člověk určitě dokáže, ale 
nikdy se s tím nesmíří. Ještě štěstí, že máme sny.“
Svatbu vůbec neplánovala, chtěla zůstat sama. „Nejprve 
jsem si vůbec neuměla představit, že bych jako vozíčkářka 
měla založit rodinu. Přišlo to však samo. A teď jsem ráda, 
že ji mám.“
Anna je sportovkyní celý život a sportu se nevzdala, ani 
když jí nohy nahradila kola. Naopak, v posilovně ji viděli 
stále. „Nebojím se sportů, mám to v sobě - sport je moje 
droga,“ říká.
Zúčastnila se tří paralympiád - zatím naposledy zazářila 
31.08.2017, kdy vyhrála bronz na mistrovství světa 
v cestovní cyklistice v časovce jednotlivkyň v jihoafric-
kém Pietermaritzburgu. 
V loňském roce získala ocenění Slovenka roku 2016 
v kategorii sport.
V bytě má Anna Oroszová spoustu trofejí, dokonce je 
nemá ani spočítané. Ví pouze, že má přes padesát pohárů 
a mnoho medailí. „V garáži mám navíc odložený takový 
kufr vzpomínek, kam si odkládám ústřižky z novin, 
medaile, upomínkové předměty…“
Obdiv zasluhuje Anna Oroszová nejen za své sportovní 
výkony, ale také za svou nezištnou povahu. Z vlastních 
finančních prostředků podporuje mladé zdravotně 
postižené sportovce.

Oceněná Anna Oroszová s Prof. Jindřichem Štreitem 
a Ilonou Mazalovou.

Sport je moje droga....

Trofeje Anny Oroszové.
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Emisaři handicapu

Třetím vítězem v kategorii Emisaři handicapu 
se stal Domov sociální péče v polské Pogórze

Státní zařízení pro ženy s mentálním postižením 
v malé vesnici Pogórze nedaleko města Skoczów, je po-
skytovatelem sociálních služeb okresu Cieszyn. Powia-
towy Dom Pomocy Społecznej v Pogórzu byl otevřen 
15. října 1961. V roce 1996 prošel domov rozsáhlou re-
konstrukcí a modernizací. Jeho klientky opustily stáva-
jící nevyhovující prostory starého zámečku v Pogórzu 
a přestěhovaly se do moderních prostor nové budovy, 
kde našly mnohem více pohodlí i soukromí. Součástí 
komplexu domova je také moderní rehabilitační zaříze-
ní a sociálně terapeutické dílny, v nichž mohou klientky 
domova uplatňovat své dovednosti. 
V letech 2005-2009 se uskutečnily další úpravy 
domova, odpovídající nejmodernějším standardům 
poskytovaných služeb. V současnosti žije v tomto 
domově 152 obyvatelek s mentálním postižením 
a personál zajišťuje individuální péči o klientky a úzce 
přitom spolupracuje s jejich rodinami. 
Týmová práce také zahrnuje skupinovou činnost a in-
tegraci klientek do místní komunity. Domov organizu-
je rodinná setkání, zájezdy, výlety a poutě, návštěvy 
kin, divadel i koncertů. Obyvatelky domova se účastní 
oslav nejrůznějších svátků, ozdravných pobytů a spor-
tovních táborů. Podnikají společné iniciativy, včetně 
různých soutěží, her a hudebních vystoupení. Klientky 
mají navíc možnost využívat pracovní terapii, rehabili-
taci a sportovat. Dosahují vynikajících výsledků v při-
způsobených sportech (pravidelně se mimo jiné 

účastní Třebovické olympiády, pořádané každoročně 
ostravským Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdra-
votním postižením), včetně stolního tenisu a zimních 
sportů, zejména lyžování. Ve zdejších terapeutických 
dílnách rozvíjejí a prohlubují své manuální dovednos-
ti, zlepšují svou fyzickou kondici a rozvíjejí představi-
vost. Tým terapeutů a pracovníků těchto dílen 
podniká společné aktivity s mateřskou a základní 
školou v Pogórzu a spolupracuje s Kruhem venkov-
ských hospodyněk. 
Powiatovy Dom Pomocy Społecznej v Pogórzu prošel 
v uplynulých několika letech mnoha změnami, jež 
výrazně přispěly ke zkvalitnění života jeho obyvatelek 
a zařadily tuto organizaci mezi moderní instituce soci-
álních služeb evropského střihu.  

V zastoupení ředitele Domova sociální 
péče Krzysztofa Krzyżanowského převzala 
ocenění Vladimíra Kaločová z rukou Prof. 
Jindřicha Štreita.

Liška a králík

Při procházce s jedním ze svých 
žáků ukázal zenový mistr na 
lišku, která štvala králíka. „Stará 
bajka praví, že králík lišce uteče,“ 
řekl mistr. „Ne,“ odpověděl žák 
s určitostí, „liška je rychlejší než 
králík.“ „Přesto králík unikne,“ 
trval na svém mistr. „Proč jste si 
tím tak jist?“ ptal se žák. „Protože 
lišce jde o oběd, králíkovi však 
o život,“ odpověděl mistr.
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Handicap v říši zvířat

První bionický pes  Terapeutická lama Holli  
Nakio je první pes vybavený kompletní sadou bionic-
kých tlap, které pracují tak přirozeně, že mu umožňují 
běhat, skákat a dokonce plavat. Poté, co mu tlapy 
omrzly, se kvůli bolestem jen plazil po břiše. Pak si ho 
ale všimla veterinářka Christie Pace z Colorado 
Springs, která mu pomohla. Adoptovala si Nakiho 
a zorganizovala sbírku na jeho záchranu. 
Výzva se dostala až ke společnosti, která se rozhodla 
dokončit záchranu Nakiho bezplatně.
„Když jsme viděli, jak dobře mu fungují protézy 
zadních nohou, řekli jsme si, že se čtyřmi mu to půjde 
určitě lépe,“ uvedl Martin Kaufmann, majitel společ-
nosti Orthopets (společnost z Denveru, která se speci-
alizuje na péči o zvířata).
Nejdříve byly čtyři protézy pro Nakiho náročné na 
pohyb, ale rychle se přizpůsobil a naučil se používat je 
tak, jako by to byly jeho přirozené nohy.
Mimo jiné jde o ukázku toho, jak veterinární medicína 
pokročila a jak se vyvinuly implantáty - kovové pruty 
spojené s vlastní kostí zvířat a s umělou tlapou. Ovšem 
jedna taková protéza stojí od tisíce do tří tisíc dolarů.

Chris, malé prasátko, je jedním z nejslavnějších zvířat 
na vozíku na internetu. Narodil se bez zadních nohou 
a veterinář pro něj vyrobil invalidní vozík z různých 
komponentů. Příběh o handicapovaném prasátku 
záhy začal kolovat internetem a byl zdrojem inspirací. 
Chris měl bezpočet vystoupení v dětských nemocni-
cích i na charitativních akcích a také se objevil v publi-
kacích a televizních pořadech po celém světě.

Domestikovaná lama alpaka Holli měla krušný start do 
života. Narodila se předčasně a byla zachráněna milovni-
cí zvířat Michelle Zumwaltovou (od pasu dolů byla para-
lyzována). Veterinář navrhnul, že by měla být utracena, 
ale ošetřovatelka Holli se nevzdala. Vyzkoušela aku-
punkturu, masáže, vodoléčbu, různé doplňky a nakonec 
i vozík. Poté se lama stala terapeutickým zvířetem 
a pomáhá lidem s různými zdravotními problémy.

Krunýř nabízí želvám velkou ochranu, ale želvák Blade 
nedokázal unést hmotnost svého krunýře kvůli onemoc-
nění kostí. Když si jeho majitel všiml, že má problémy, 
ukázal nemocné zvíře veterináři, který přišel s neotřelým 
nápadem: vytvořil z lega podvozek pro krunýř želváka, 
takže jeho nohy měly usnadněnou práci.

Český start-up AnyoneGo pokračuje ve vývoji invalidní-
ho vozíku AniGo pro domácí zvířata. Po předchozím 
typovém provedení, určeném pro zvířata s nulovou hyb-
ností zadních končetin, dokončil vývoj varianty pro 
zvířata s amputovanými zadními nohami. Současně 
začíná pracovat na vozíku pro zvířata, která ztratila 
hybnost v obou pravých nebo levých končetinách. 
Novinky představila firma na strojírenském veletrhu 
v Brně.
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 O handicapovaném prasátku

Podvozek pro krunýř byl hračkou

Invalidní vozíky pro zvířata 
se dají vytisknout

O handicapovaném prasátku 
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REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ                       SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VE FOTOGRAFIÍCH

Fotoreportáž

▲ Vystoupení hudební skupiny Rytmy z centra Čtyřlístek.

Pohled do publika.

◀ Zajímavá fakta o mozku a paměti v souvislosti s handi-
capem přednesla Mgr. Petra Krulová.
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Fotoreportáž

REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ                       SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VE FOTOGRAFIÍCH

▼ Zakladatel magazínu pro vozíčkáře 
VOZKA Petr Dzido seznamuje přítomné 
s historií a současností časopisu.

Náměstek primátora pro oblast kultury a volnočasových aktivit 
Zbyňek Pražák oceňuje Karolínku Dejovou, v přítomnosti jejích pra-
rodičů – pěstounů.

Krátkou osvěžující přednáškou pozdravila 
účastníky psychiatrička Růžena Mašková.

Členka týmu rozhodčích z Agentury Dobrý den Michaela Rafajová 
hovoří o české databance rekordů a kuriozit i o exponátech v Muzeu 
rekordů a kuriozit. Baví se tím také moderátorka Ilona Mazalová.
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Profesor Jindřich Štreit
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Jindřich ŠTREIT: Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku (Morava). V roce 1956 se s rodiči 
a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval gymnázium v Rýmařově 
(1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967). 

Po absolvování univerzity začal vyučovat na Základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího 
roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické 
činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku 1997 
v Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě 
a v dalších kulturních centrech České republiky i v zahraničí.

V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců 
na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do 
vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíně-
ným odkladem na dva roky. 

Po státním převratu v listopadu 1989 byl rehabilitován a v letech 1991–1994 byl zaměstnancem 
okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatným fotografem.

V letech 1991 – 2003 externě vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze. Současně v letech 1991 a 1992 externě vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-
-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

V roce 2000 se habilitoval na  Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze 
a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze. V roce 2014 Umělecká rada Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě 
Jindřichu Štreitovi udělila titul doctor honoris causa.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, 
Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Inguš-
sko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouc-
kého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za 
oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovi-
ce, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Lidé bez domova). Na Institutu tvůrčí fo-
tografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů.

Jindřich Štreit připravil více než tisíc tři sta autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. 
Vydal 35 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách/ MOMA New York, 
Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně 
a v mnoha dalších/ Bylo o něm rovněž natočeno několik filmů.
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Handicap přes objektiv světoznámého   fotografa profesora Jindřicha Štreita
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Handicap přes objektiv světoznámého   fotografa profesora Jindřicha Štreita



32  �Rekordy
handicapovaných hrdinů

Handicap přes objektiv světoznámého   fotografa profesora Jindřicha Štreita
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Handicap přes objektiv světoznámého   fotografa profesora Jindřicha Štreita



Handicap + outdoor

Jiří Kráčalík: Tři příběhy z festivalu 
outdoorových filmů

Mezinárodní festival outdoorových filmů 
(MFOF) je největším putovním festiva-
lem jak v České republice, tak i ve světě. 
Je zaměřený na filmy dobrodružné, 
extrémní, adrenalinové, ale taky cesto-
pisné, jež ukazují prostředí, kam se 
člověk běžně nedostane. Festivalu se zú-
častňují čeští, slovenští a zahraniční 
autoři, filmová studia, národní televize 
i soukromé televizní společnosti, a to 
v profesionální i amatérské úrovni. 
Letošní patnáctý ročník MFOF se 
uskutečnil ve čtyřiapadesáti městech 
České republiky a Slovenska.
„Počet přihlášených snímků byl rekordní: 
207 titulů. Přišly z osmačtyřiceti zemí 
celého světa, z nichž nakonec do soutěže 
postoupilo 128 filmů ze sedmadvaceti 
zemí naší planety,“ uvedl Jiří Kráčalík, 
ředitel a zakladatel MFOF, který byl 
čestným hostem slavnostního vyhlášení 
REKORDŮ HANDICAPOVANÝCH 
HRDINŮ. Promítl zde tři příběhy na 
téma handicap a outdoor.
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Z mimořádně zajímavé přednášky ředitele Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřího Kráčalíka 
a doprovodných filmových šotů vyplynulo, že outdoorové aktivity se nevyhýbají ani handicapu.

Otto Krajňák na festivalu MFOF.
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Handicap + outdoor

Otto Krajňák doma s lyžemi „z dřevních dob“.

Lyžařskému nestorovi pomáhají dřepy a humor

Co je smůla a co štěstí?
Pod horami žil starý muž, který měl syna a koně. 
Jednoho dne se kůň proboural z ohrady a utekl 
do hor.
„Upláchl ti kůň?“ řekli sousedé. „To je ale 
smůla!“ „Proč to říkáte?“ zeptal se stařík. „Jak 
můžete vědět, že je to smůla?“
Věřte nevěřte, nazítří večer se kůň vrátil do 
ohrady, aby se najedl a napil – a přivedl s sebou 
dvanáct divokých mustangů. Když je farmářův 
syn uviděl, rychle vyklouzl z domu a zavřel vrata 
ohrady.
Jakmile se to sousedé dozvěděli, zvolali: „Třináct 
koní! Ty máš ale štěstí!“ Starý farmář jim ale 
odpověděl: „Jak víte, že je to štěstí?“
Po několika dnech se farmářův syn pokusil 
osedlat a zkrotit jednoho z divokých koní, jenže 
spadl a zlámal si nohu.
Ještě týž večer se sousedé objevili s dalším 
komentářem: „Tvůj syn si zlámal nohu. Smůla 
smůl!“ Ale moudrý stařík znovu namítl: „Jak 
můžete vědět, jestli je to smůla nebo štěstí?“
A vskutku! Za několik dní přišli do vsi verbíři 
a všechny zdravé mladé muže odvedli do války, ze 
které se už žádný z nich nevrátil. Farmářův syn se 
ale díky zlámané noze zachránil…

Poprvé stál na lyžích, když mu byly tři nebo čtyři 
roky. A dodnes, kdy je mu dvaadevadesát, stále lyžuje 
a sbírá vavříny: Otto Krajňák, mistr světa seniorů 
a nejstarší veterán ve sjezdovém lyžování na světě. 
„Je snadné vyhrávat, když jste ve své kategorii jediný. 
A široko daleko nikdo,“ komentuje se smíchem své 
výsledky. 
„Začínal jsem na hranatých lyžích bez skluznice. Bylo 
mi čtrnáct let, když jsem jel svůj první závod, 
velikonoční slalom, a vyhrál ho,“ vzpomíná Otto 
Krajňák.
Od té doby měl život s lyžemi svázaný. Byl lyžařem, 
trenérem, stavitelem tratí, učil na lyžařském gymná-
ziu a dnes objíždí závody pro veterány. A jaký že má 
recept na vitalitu? 
„Asi vás překvapím - žádný. Pokud mi chutná, tak 
sním všechno. Alkoholu neholduji, ale je pravdou, že 
v poslední době se scházíme s partou lyžařů každý 
čtvrtek v lese – to si dám tak tři štamprle dobré 
slivovice a to je všechno.“
Bratr Otty Krajňáka, Vladimír, byl skvělým 
československým lyžařem, účastníkem dvou zimních 
olympiád. Ovšem na lyžích také zemřel, když se 
smrtelně zranil během tréninku na veteránské 
lyžařské závody. Bylo mu tehdy šestaosmdesát let. To 
je rovněž důvod, proč si Otto dává na svahu pozor, 
chodí každý půlrok na lékařské prohlídky a denně se 
udržuje v kondici. 
„Udělám každý den 230 dřepů, je to bezvadná rozcvič-
ka na klouby,“ pochvaluje si neúnavný sportovec. 
„Ostatně, dostal jsem příkaz, že každý závod musím 
dokončit. Ale nemyslete si, doma mám poslední slovo. 
Manželka řekne: uděláš to a to a já řeknu: Ano, 
udělám…“
Jak je vidět, i k humoru má blízko tento nestor 
lyžování, jehož veteránská závodní kariéra začala 

před dvaceti lety a jehož svěřenci získali přes 
padesát zlatých medailí ve všech věkových 
kategoriích na mistrovstvích Slovenska i někdejší 
Československé republiky. 



Handicap + outdoor

Narodil se 25. července 1991 v Písku, s vrozenou vadou horních 
končetin (chybějící pažní kosti) i dolních končetin (luxace 
kolenního kloubu). Arnoošt Petráček postupně navštěvoval 
základní školu v dětském centru Arpida, Základní školu 
Dubné a Církevní základní školu Rudolfovská v Českých 
Budějovicích. V roce 2013 úspěšně odmaturoval. 
Poprvé se účastnil Letních paralympijských her 2008 v Pekingu, 
kde skončil na 4. místě v plavání na znak na 50 m. Na Letních 
paralympijských hrách 2012 v Londýně skončil ve stejné 
disciplíně na 5. místě a na Letních paralympijských hrách 2016 
v Riu de Janeiru ve stejné disciplíně vyhrál zlatou medaili
Arnošt Petráček: „Plavání provozuju od malička, přivedli mě 
k tomu rodiče. Měli penzion na Lipně, kde byl bazén na 12 
a půl metru. Vždycky jsem chtěl do vody, taťka mě tam hodil 
a říkal: „Budeme se učit splývat, plavat na zádech.“ Já vůbec 
nechtěl vylézt, byl jsem tam klidně dvě a půl hodiny… V pat-
nácti letech jsem pak byl nominován do juniorské reprezentace 
– a už to začalo.“
Kromě jiného Arnošt Petráček studuje na VŠTE v Českých 
Budějovicích obor Ekonomika podniku, je marketingovým 
manažerem společnosti DfK Group a.s., jejíž stěžejní aktivitou 
je například péče o seniory, dále je spoluorganizátorem 
projektu Lipno bez bariér a rovněž je rozhodčím III. třídy 
plavání.
Paralympionik Arnošt Petráček je také reprezentantem České 
republiky v plavání, řadí se na přední místa ve světovém 
žebříčku a drží několik evropských i světových rekordů 
v disciplínách 50m motýlek a 50m znak.
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Zlatý paralympionik Arnošt Petráček
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Handicap + outdoor

Srdcaři jsou lidé, kteří své činnosti dávají nadhodnotu tím, že ji dělají 
především srdcem. Přestože se Honza Říha narodil s vadou zraku, skoro 
pořád se usmívá a dokazuje, že i s hendikepem se dá žít naplno. Zdolal 
už několik horolezeckých výzev – Elbrus, Kilimandžáro, Aconcaguu, 
nebo pověstnou stěnu El Capitan v Yosemitech. 

„Horolezectví je nebezpečný sport, ale ne tak, jak si mnozí představují. 
Na denním pořádku nejsou laviny, boj o život, pády do hlubin a praskání 
lan. Nebezpečné jsou drobnosti, na které si horolezec nedá pozor, a které 
se mu vymstí,“ říká Honza Říha a pokračuje:
„Můj život je lezení po skálách, horách i umělých stěnách. Často překoná-
vám strach, občas bolest, někdy vyčerpání. Prožívám na laně přátelství, 
věřím svému partnerovi, stejně jako on mě. Jediné, o čem si mohu nechat 
pouze vyprávět, jsou obavy z hloubky pode mnou… Ovšem ačkoli jsem 
nevidomý, nejsem zase až tak velký exot na skálách. Takových je nás víc. 
Největší problém pro handicapované lidi totiž není v tom, jak se nějaký 
sport naučit, ale především, jak vytvořit okolo sebe základnu lidí, kteří se 
věnují stejnému koníčku jako oni. Znám hodně postižených lidí, kteří 
dokončí školu a zároveň skončí se spoustou zájmů i se sporty. A hlavním 
důvodem je, že najednou by si všechno měli zařídit a sehnat sami. Takže, 
jak říkám, nejdůležitější jsou kamarádi.“

Honza Říha se loni vydal i na svou dosud nejtěžší expedici - na 
Tyrkysovou bohyni Čo Oju v Himálaji, vysokou 8201 metrů. Tady však až 
na vrcholu nestanul. „Honza se dostal do 7600 metrů bez použití umělého 
kyslíku, to je jeho výškový rekord. V podmínkách, které tam panovaly, to 
však bylo maximum, kterého jsme mohli dosáhnout,“ tvrdí vedoucí 
jedenáctičlenné expedice Jan Trávníček.
A co na to samotný Honza Říha?
„Je mi trochu smutno, že jsem to na Čo Oju v Himaláji nedotáhl na vrchol, 
ale doufám, že se někdy na osmitisícovku vrátím.“

Nevidomý horolezec Honza Říha: 
Nejdůležitější jsou kamarádi

▲ Fotografie jsou z expedice na 
Čo Oju v Himaláji.
▶ Honza Říha (první zleva) 
pomáhá u lezecké stěny.
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NA NEJVYŠŠÍ ČESKOU HORU
Tomáš Kvoch z Pardubic ujel na mechanickém vozíku 11,85 km dlouhou trasu z Pece pod Sněžkou (890 m n. m.) na vrchol Sněžky (1 602 m n. m.) za 9 hodin a 18 minut. Jiří Jiroudek dokázal totéž za 8,5 hodiny. Miroslav Čiháček na elektrickém vozíku vyjel na vrchol za 4 hodiny a 44 minut.

NA KOLE
Zdeněk Titl zdolal s nadkolenní protézou (po amputaci levé nohy) na jízdním 
kole sériové výroby svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela. V průběhu 
6 měsíců (120 dnů aktivní jízdy) přitom urazil 3 515 km. 
Richard Štěpánek z Brna zvládl i s amputovanou levou rukou extrémní cyklistický 
závod Craft 1000 Miles Adventure. 1 000 mil z Nové Sedlice na Slovensku do Skalné 
v České republice absolvoval za 18 dní 22 hodin a 42 minut. 

RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU 
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty zorganizovalo 
v rámci Světového dne IBD v areálu Ladronka Praha akci, jejíž účastníci navlékli 
2,4 km dlouhou šňůru z 24 169 ruliček od toaletního papíru (coby symbolu jejich 

onemocnění). 

NEJDELŠÍ NÁHRDELNÍK 
Textilní dílna Gawain, sociální služba pro lidi s mentálním postižením, uspořádala ve 
Žlutých lázních v Praze oslavu 10. výročí založení, během níž byl vytvořen náhrdel-
ník z 537 fi lcovaných korálků o délce 20,31 m. „Korálky“ z ovčí vlny vyrábělo, barvilo 

a navlékalo dle barev duhy v průběhu 6 hodin 115 účastníků akce. 

NEJDELŠÍ ŘETĚZ Z TYRKYSOVÝCH ŠÁTKŮ 
ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel uspořádala 
v rámci Mezinárodního dne neslyšících rekordní pokus, během něhož 105 dobrovol-
níků svázalo 105 tyrkysových šátků a vytvořilo tak řetěz dlouhý 60,1 m. Šátky si bylo 

možné zakoupit na podporu tlumočnických služeb pro neslyšící.

ABSOLVOVÁNÍ ½ IRONMANA S AMPUTOVANOU NOHOU
Miroslav Motejzík absolvoval s amputovanou levou nohou za 6:15 h triatlon, který 
se skládal z 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21 km běhu (na každou disciplínu 
bylo třeba použít jinou protézu).

SLANĚNÍ NUSELSKÉHO MOSTU NA INVALIDNÍM VOZÍKU
Občanské sdružení Tap umožnilo v rámci festivalu „Pojď dál“ celkem 13 handica-
povaným i „zdravým“ lidem slanit na speciálním invalidním vozíku z Nuselského 
mostu z výšky 50 m.

LANOVÝ MOST
Sportovní klub Jedličkova ústavu zorganizoval akci, při které 7 vozíčkářů dokázalo 

absolvovat 200 m dlouhý lanový most z Vyšehradské skály na druhý břeh řeky Vltavy. 

PO RUKOU
Tomáš Kvoch (má amputovány obě nohy až ke stehnům) dokázal za 7,5 hodiny ujít 
4,8 km z úpatí Obřího dolu (920 m n. m.) na Sněžku po rukou!

PLAVECKÁ ŠTAFETA
Tým 7 zdravotně postižených členů SK Vodomílek Jihlava dokázal v průběhu hodino-
vé štafety uplavat po 50metrových úsecích celkem 2 944 m.

HANDICAPOVANÍ HRDINOVÉ
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KORÁLKOVÉ KVĚTINY
Miluše Hrnčířová z Hněvic dokázala i se svým postižením (po úrazu jí zůstala pouze 

jedna ruka se třemi prsty) vytvořit z 297 000 korálků kolekci 105 květin a obilných 

klasů (vysokých 15–20 cm).

MALOVÁNÍ HLAVOU
Tomáš Rybička i přes svůj těžký handicap na-
maloval hlavou více než 200 obrazů. V Hamzově 
léčebně v Luži mu vyvinuli speciální držák, jímž 
tvoří s pomocí učitelek Marty Majvaldové a Mar-
kéty Novotné. Jeho dílka naleznete i v pelhřimov-
ské expozici Zlaté české ručičky.

Ta patří k atraktivním turistickým cílům, které 
jsou přístupné bezbariérově. Podrobnosti nalez-
nete na www.muzeumrekorduakuriozit.cz. 
Pro lepší komfort si svoji návštěvu  předem objed-
nejte na emailu muzeum@dobryden.cz.

Bližší informace vám rádi podáme na telefonu  
777601304 (denně 9-17 hodin). Máme otevřeno 
každý den po celý rok a těšíme se na vás.

-

uuu  
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NA VOZÍKU
Jiří Mára, handicapovaný vozíčkář z Přerova, uskutečnil v letech 2007–2011 společně 

se svým otcem expedice na všechny obydlené světadíly, přičemž o každé cestě napsali 

knihu a vyprodukovali dokumentární fi lm. Josef Bartošek z Hrabyně u Opavy projel 

od 4. srpna do 3. září 1999 na elektrickém vozíku Českou republiku, Polsko, Slovensko, 

Ukrajinu, Maďarsko a Rakousko, přičemž urazil 2 105 km. 

Sdružení Sportem proti bariérám uspořádalo v Krkonoších akci, při níž 47 handicapo-

vaných účastníků dosáhlo pramene Labe. 3 300 m dlouhá trasa vedla ze Zlatého návrší 

(1 310 m n. m.) k prameni Labe (1 386 m n. m.). 

NA HANDBIKU
Občanské sdružení Černí koně uspořádalo závod, jehož 21,44 km dlouhá trasa vedla z Vrchlabí přes Horní Mísečky (1 398 m n.m.) na Zlaté návrší (1 310 m n.m.). Nejlepší-ho času (2:08:54 hod) dosáhl 66letý Jan Pihera, mezi ženami byla časem 4:41:40 hod nejrychlejší Hana Horálková. 23 km dlouhou trasu z Jilemnice na Zlaté návrší zvládl Miroslav Šulc za 1:48:42 hod a Kateřina Antošová za 2:29:11 hod.Paraplegik Dušan Petřvalský ze Žďánic dokázal v extrémních 30° vedrech za 26,5 hodi-ny urazit na trase Brno–Praha–Pelhřimov vzdálenost 353,7 km. 

NA ROZHLEDNU
Michaela Zdráhalová z Olomouce s pomocí profesionálních hasičů „vystoupala“ na 
36 metrů vysokou rozhlednu na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Při výstupu byla usa-
zena ve „schodolezu“, 160 schodů na vrchol společně zdolali za 2:11,53 min. 

PARAŠUTISTA
Kvadruplegik Václav Švec z Velhartic absolvoval s tandemovým pilotem Romanem 
Štenglem na letišti u Příbrami v průběhu 2 hodin a 30 minut tři tandemové seskoky 
z výšky 4 000 m. O rok později tandemově skočil z výšky 6 020 metrů. Po 79 vteřin 
trvajícím volném pádu rychlostí cca 223 km/h byl ve výšce 1 500 metrů otevřen 
padák a seskok dokončen rychlostí 39 km/h. 

HANDICAPOVANÍ HRDINOVÉ







Fotoreportáž – Hudební festival Colours of Ostrava

Hudební festival Colours of Ostrava     zařadil britský deník The Guardian 
mezi deset nejlepších v Evropě   

Do industriálního areálu Dolní oblast Vítko-
vice přijelo v červenci  80 zahraničních a 52 
domácích kapel i hudebníků, kteří nabídli 
publiku nejrůznější žánry – od elektroniky, 
přes world music, rock, pop, až po jazz, nebo 
flamenco. Přibližně padesát tisíc návštěvníků 
ostravského festivalu si tak vybíralo z více než 
350 programových položek na dvaceti venkov-
ních i krytých scénách. A na osmi scénách 
diskuzního fóra Meltingpot vystoupilo více 
než 150 osobností z celého světa.

Rekordní a bezbariérový
festival objektivem
magazínu Vozka

Josef Ženíšek, technický ředitel Colours of Ostrava: „Spolupracujeme s firmou, která dělá třeba pro takové 
hvězdy, jako je Madonna. Spolupráce s nimi je skvělá, umí postavit scénu v polovičním termínu oproti loňsku. 
Střechy jsou festivalové, některé hvězdy si je nechávají vyrobit na míru, ale princip je stejný. Pro zajímavost, 
nejvíce bylo zavěšeno až padesát tun techniky. A jaký nápor vydrží? Do sedmého - osmého stupně Beaufortovy 
stupnice, kdy vítr ohýbá stromy, pódium nespadne, akorát bychom museli strhat plachty.“



�43Rekordy
handicapovaných hrdinů

Fotoreportáž – Hudební festival Colours of Ostrava

Hudební festival Colours of Ostrava     zařadil britský deník The Guardian 
mezi deset nejlepších v Evropě   

Tradičně poskytovalo své služby na festivalu Colours of 
Ostrava také středisko Alternativní dopravy imobilních 
osob z Ostravské organizace vozíčkářů. Řidič Radek 
Hoza zde najezdil 1332 kilometrů a převezl 291 handica-
povaných osob. „Jezdili jsme všude tam, kam požadova-
la koordinátorka dopravy,“ říká vedoucí střediska Marie 
Báňová. „Pochvalu i poděkování obětavým řidičům pak 
vyslovila vedoucí projektu Colours bez bariér Katarína 
Kijonková e-mailem s tím, že si máme do diářů pozna-
menat datum 18. až 21. 8. 2018 – příští festival Colours.“

Manželé Náhlíkovi přijeli z brněnského 
PaaraCENTRA Fenix.

▼ Tento indián je z Maďarska.



44  �Rekordy
handicapovaných hrdinů

Alena Jančíková:
Kvituji, že doprovod má vstup zdarma

„Coloursy jsou parádní tím, že jsou multižánrové. 
Každý si vybere podle svého vkusu,“ říká ředitelka 
České asociace paraplegiků Alena Jančíková. 
Na festival přijela z Prahy vlakem, pak bezbariéro-
vou tramvají z hlavního nádraží v Ostravě. 
„Díky mému doprovodu doprava proběhla hladce,“ 
dodává. „Co se pak týká ubytování, spali jsme ve 
stanu kousek od festivalu, naštěstí byl ještě volný 
stan od pořadatelů. Ve stanovém městečku sice 
chyběla bezbariérová sprcha, ale jinak moc chválím 
pořadatele za rozmístění uzamykatelných záchodků 
i vyvýšených plošin u stagí. Myslím, že vysoká ná-
vštěvnost vozíčkářů deklaruje, že festival je přátelský 
pro nás, handicapované.“

Jak hodnotíte ceny vstupného?
„Jsou velmi přijatelné. Kvituji, že doprovod má vstup 
zdarma. Mělo by to tak být vždy, jelikož doprovod 
opravdu k sobě potřebujeme a to dost často. Už jen 
to, že můžeme doprovod pozvat na tak senzační festi-
val, z nás dělá partnery na zábavu a cestování. Lidi 
určitě rádi pomohou, ale musíme si uvědomit, že 
pomoc není samozřejmá, musíme také vytvářet pro 
asistenty nějaké bonusy. A festival se o to náramně 
postaral.“

Můžete letošní festival porovnat s loňským, případ-
ně s jinými festivaly?
„Podle mého jsou Coloursy prostě top a jejich úroveň 
se každým rokem zlepšuje. Navíc tím, že se tam re-
konstruují další a další objekty, připravují pro ná-
vštěvníky každým rokem příjemná překvapení.“
     (di)

Kromě 3450 dětí navštívilo 
festival také na 600 držitelů 
průkazů ZTP a ZTP/P z celé 
České republiky a dokon-
ce i ze zahraničí (především 
z Polska a ze Slovenska). 
I letos tito návštěvníci dostali 
nadstandardní servis v rámci 
projektu Colours bez bariér.

Fotoreportáž – Hudební festival Colours of Ostrava
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◀ Areál Dolních Vítkovic je pověstný částečně 
nezpevněným povrchem – struskou, případně hlínou. 
Jak se po něm vozíčkářům pohybuje? „Ty nezpevněné 
části jsou pochopitelně horší, ale s doprovodem se dají 
zvládnout,“ říká Ida Juřicová, kterou na festivalu do-
provázela její maminka. „Festival je po bezbariérové 
stránce skvělý a všichni jsou velice ochotní. Když 
u stánku jedné společnosti nejela rampa, už mě chtěli 
vynášet. Navíc u vstupu je pro handicapované zvláštní 
koridor,“ dodává s tím, že na Colours of Ostrava je 
už potřetí.
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Osobnosti

Vzpomínka na lvici ve službách handicapu  

Senzační senior Josef Procházka:
Jde nám o zpestření seniorského života 

Před třemi lety ukončila svou pozemskou pouť 
předsedkyně a zakladatelka APOA (Asociace pro 
osobní asistenci), bojovnice za práva lidí se zdravotním 
postižením: Ing. Jana Hrdá (2٭. prosince 1952).
Byla křesťankou, aktivistkou, zakladatelkou 
a propagátorkou osobní asistence pro osoby se 
zdravotním postižením v tehdejším Československu 
a Česku. Původním povoláním byla zemědělská 
inženýrka, ovšem její život dramaticky změnila v roce 
1982 autonehoda, po níž ochrnula od ramen dolů, 
vlivem zranění páteře. Následně po ochrnutí úspěšně 
svedla boj s tehdejší státní mocí o odebrání svých dětí 
do ústavní péče. Přes všechna očekávání jí byly obě 
děti svěřeny do péče a úspěšně je vychovala. 
Po roce 1990 se Jana Hrdá spolupodílela na založení 
Pražské organizace vozíčkářů. Zároveň vyvíjela akti-
vity na prosazení zákona o sociálních službách 
v Česku, v rámci kterého vznikl tzv. příspěvek na péči. 
Byla místopředsedkyní Národní rady osob se zdravot-
ním postižením, dále předsedala Pražské krajské radě 
osob se zdravotním postižením a Asociaci pro osobní 
asistenci. Od roku 2010 působila ve Vládním výboru 

Josef Procházka (mimo jiné dlouholetý spolupracov-
ník redakce Magazínu Vozka) má „papír“ na to, že je 
senzačním seniorem (SENSEN). Před třemi lety mu 
tento titul udělil projekt Konto BARIÉRY za to že:
 „Organizuje nekonečné množství akcí a sdružuje 
kolem sebe spoustu lidí, kterým dává program a říká 
- pojďte, uděláme to. Ke sportu se snaží bývalý sokol 
přitáhnout i vrstevníky a v pražských Řepích založil 
klub seniorů, pro které se největší společnou vášní stal 
pétanque.“
V současné době je Josef Procházka místopředsedou 
klubu seniorů Řepy a ambasador SENSEN, odpověd-
ný za sportovní činnost,
„Jde nám o zpestření seniorského života, protože jen 
přijít na klub, dát si kávu a pokecat o nemocech, není 
to pravé ořechové,“ konstatuje Josef Procházka, jemuž 
havárie při cyklistickém závodě v roce 1999 poškodila 
páteř tak, že zůstal na invalidním vozíku. „Hrajeme 
pétanque, bowling, účastníme se soutěží. Kromě spor-
tování pořádáme besedy, chodíme na výlety a do 
divadel. Snažíme se, ať naši senioři něco dělají, ať jen 
nesedí doma a nekoukají na televizi. Ostatně, i na 
vozíku může být život veselý - když je člověk optimista 
a není zbytečně naštvaný.“

pro zdravotně postižené občany. Také pracovala jako 
inspektorka kvality sociálních služeb, novinářka 
s mezinárodním půso-
bením, vyučovala na 
kurzech o osobní asis-
tenci pro pracovníky 
v sociálních službách, 
pečující i osoby 
s postižením. Byla 
autorkou autobiogra-
fické knihy Hospodin 
je náš pastýř, knihy 
Pominutí a řady 
brožurek, článků 
a informačních letáků 
spojených s osobní 
asistencí. Jako první 
v roce 1995 získala 
cenu Výboru dobré 
vůle Cenu Olgy 
Havlové.

▶ Senzační senior Josef Procházka s paní Simonou 
Stašovou (vpravo).

Vzpomínka na lvici ve službách handicapu  
 Před třemi lety ukončila svou pozemskou pouť předsedkyně a zakladatelka APOA 
(Asociace pro osobní asistenci), bojovnice za práva lidí se zdravotním postižením: Ing. Jana 
Hrdá (2٭. prosince 1952). 

Byla křesťankou, aktivistkou, zakladatelkou a propagátorkou osobní asistence pro osoby se 
zdravotním postižením v tehdejším Československu a Česku. Původním povoláním byla 
zemědělská inženýrka, ovšem její život dramaticky změnila v roce 1982 autonehoda, po níž 
ochrnula od ramen dolů, vlivem zranění páteře. Následně po ochrnutí úspěšně svedla boj s 
tehdejší státní mocí o odebrání svých dětí do ústavní péče. Přes všechna očekávání jí byly obě 
děti svěřeny do péče a úspěšně je vychovala.  

 Po roce 1990 se Jana Hrdá spolupodílela na založení Pražské organizace vozíčkářů. 
Zároveň vyvíjela aktivity na prosazení zákona o sociálních službách v Česku, v rámci kterého 
vznikl tzv. příspěvek na péči. Byla místopředsedkyní Národní rady osob se zdravotním 
postižením, dále předsedala Pražské krajské radě osob se zdravotním postižením a Asociaci 
pro osobní asistenci. Od roku 2010 působila ve Vládním výboru pro zdravotně postižené 
občany. Také pracovala jako inspektorka kvality sociálních služeb, novinářka s mezinárodním 
působením, vyučovala na kurzech o osobní asistenci pro pracovníky v sociálních službách, 
pečující i osoby s postižením. Byla autorkou autobiografické knihy Hospodin je náš pastýř, 
knihy Pominutí a řady brožurek, článků a informačních letáků spojených s osobní asistencí. 
Jako první v roce 1995 získala cenu Výboru dobré vůle Cenu Olgy Havlové. 
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Osobnosti

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením  

Adolfina Tačová: Eliška dostala zlatou medaili in memoriam
na bedně, já mám husí kůži. A k tomu ještě připočtěte, 
že Japonci nás zbožňovali, zejména tedy Věru 
Čáslavskou.“
Vzpomínáte na „zlato pro Elišku“?
„Jak by ne, je to smutný a zároveň ojedinělý příběh. 
Už v letadle na londýnskou olympiádu v roce 1948 se 
Elišce Misálkové udělalo špatně, ale vypadalo to jen 
na chřipku. Další vyšetření však ukázala, že jde 
o dětskou obrnu, v té době neléčitelnou. Na poslední 
chvíli ji zaskočila Věra Růžičková a celé družstvo bylo 
přesvědčené, že když vyhrají, vyhraje i Eliška. Nestalo 
se. Eliška zemřela v londýnské nemocnici a při 
slavnostním vyhlášení vítězů byla československá 
vlajka olemována černou stuhou. Eliška Misáková, 
jako jediný sportovec v dějinách olympijských her, 
dostala čestnou zlatou medaili in memoriam.“
Od roku 2006 je Adolfina Tačová členkou regionální-
ho klubu olympioniků (kde se schází i se zmíněnou 
Věrou Růžičkovou, která žije v Brně). Do roku 2011 
učila akrobacii na ostravské konzervatoři. A kromě 
titulu Sportovní legenda Ostravy jí patří i Cena hejt-
mana Moravskoslezského kraje za přístup k mládeži 
a propagaci sportu.

Metropolitní univerzity Praha. Je autorem či spolu-
autorem publikací zaměřených na problematiku 
života osob se zdravotním postižením, pravidelně 
publikuje v denících a v odborných tiskovinách. 

Počet osob se zdravotním postižením v České 
republice narůstá. Čím to podle vás je? 

Václav Krása: „Především tím, že populace stárne 
a lidé vyššího věku mají častěji nějaký zdravotní han-
dicap. Statistický úřad zjistil, že v současné době je 
u nás asi 1 100 000 osob zdravotně postižených 
(OZP). Ale myslím si, že obecně je populace příznivě 
nakloněna řešení problematiky osob se zdravotním 
postižením. Kdysi před lety jsme dělali výzkum, 
z kterého jednoznačně vyplynulo, že obyvatelstvo 
České republiky nejvíce akceptuje potřeby rodin 
s malými dětmi a na druhém místě osob se zdravot-
ním postižením. Postavení osob se zdravotním posti-
žením je dlouhodobě stabilní a česká společnost 
nemá problémy s tím, když se tyto osoby podporují.“

Deset let nepřetržitě závodila Adolfina Tačová 
v gymnastickém trikotu se lvíčkem na prsou a spolu 
s Evou Bosákovou i Věrou Čáslavskou tvořily základ 
tehdejšího olympijského družstva.
„Mým vzorem v padesátých letech byla sportovní 
gymnastka Eva Bosáková a Ája Vrzáňová, krasobrus-
lařka. Učila jsem se od nejlepších, aniž by mě do toho 
někdo nutil. Tehdy, kdo chtěl do reprezentace, musel 
uspět na mistrovství Československé republiky. 
Tenkrát bylo v Bratislavě a skončilo tak, že první byla 
Eva Bosáková, druhá Věra Čáslavská a třetí já. Tím 
jsem si otevřela cestu do reprezentačního družstva na 
mistrovství světa v Moskvě (1958). Tam jsme získaly 
stříbrnou medaili. O rok později jsem se v Ostravě 
stala mistryní Československé republiky ve sportovní 
gymnastice žen. Měla jsem velké štěstí, byla v domácím 
prostředí a cítila jsem se „nabitá“. Na to pak navázaly 
olympijské medaile a šlo to dál a dál.“
U těch olympijských medailí se na chvíli zastavme…
„Z dlouhé řady závodů doma i v cizině byly největším 
úspěchem mé kariéry ve sportovní gymnastice dvě 
olympiády a zisk dvou stříbrných medailí v družstvech. 
Konkrétně to byla olympiáda v Římě (1960) a v Tokiu 
(1964). Pocit, který jsem při předávání medailí měla, 
byl úžasný, navzájem jsme si tam i pobrečely. Když si 
uvědomíte, že naše vlajka jde nahoru a celý svět se 
klaní – to sladké mrazení se mi dodnes vrací při 
každém ceremoniálu. Jednoduše řečeno, když se stojí 

Narodil se 24. listopadu 
1951. V 90. letech 20. 
století a počátkem 21. 
století byl poslancem 
České národní rady 
a Poslanecké sněmovny. 
Od roku 2002 je 
předsedou Národní rady 
osob se zdravotním po-
stižením (NRZP) ČR. Je 
upoután na vozík: Václav 
Krása. 
Během své kariéry získal 
významné zkušenosti 
jako místopředseda 
Vládního výboru pro 
zdravotně postižené 

občany, místopředseda Komise pro rozvoj sociálních 
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, člen 
správní rady Nadace Dětský mozek a člen správní rady 

▶ Adolfina Tačová (vpravo) s přítelkyní, malířkou 
Olgou Bubeníkovou.  

Foto Josef Zajíc
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Ze světa vědy

Nebezpečí dětské obrny

Síla placeba vědce udivuje 

Tři mozky v jednom

Jediným přenašečem dětské obrny je člověk. Vakcína 
proti ní byla vynalezena v padesátých letech minulého 
století a bezprostředně poté se frekvence výskytu 
obrny v mnoha zemích výrazně snížila. Českosloven-
sko se v roce 1960 stalo první zemí na světě, kde byla 
obrna vymýcena na národní úrovni. Nicméně ještě 
před deseti lety bylo v Česku stále asi 10 000 lidí, kteří 
si nesli následky tohoto onemocnění.
Dětská obrna může mít mírnou formu – mezi příznaky 
pak patří zvýšená teplota, nevolnost, bolest hlavy 
a břicha, někdy i ztuhlost zad a nohou. V těchto přípa-
dech se pacient vyléčí bez trvalých následků.
Pokud ovšem viry zasáhnou centrální nervový systém, 
mohou způsobit těžší formu nemoci. V konečném 
důsledku tak může vzniknout paralytická dětská 
obrna s následným ochrnutím nejčastěji dolních 
končetin a trvalými následky po zbytek života. Při 
napadení mozkového kmene dochází k selhání životně 
důležitých orgánů. Smrtící kombinací je také postižení 
dýchacích a polykacích svalů.

Výzkumníci z University of Colorado Boulder 
dokázali posunout účinky placebo efektu: pokud je 
mozek opakovaně vystaven efektu, který je následně 
odhalen jako placebo, má tendenci na něj i přesto dál 
reagovat jako na efekt reálný. Výzkum provedl 
doktorand Scott Schafer: dobrovolníkům na ruku 
aplikoval modrý gel, o němž prohlásil, že snižuje 
bolest způsobenou rozehřátými keramickými destič-
kami, které jim přikládal na pomazané místo. Gel 
však byl ve skutečnosti jen obarvená vazelína a destič-
ky před přiložením na pokožku Schafer vždy nechal 
vystydnout. Jako kontrolní vzorek pak použil čirou 
vazelínu. A tehdy se dostavil placebo efekt - lidé 
Schaferovi tvrdili, že s čirou vazelínou cítí víc bolesti 
než s tou modrou. Části účastníků pak Schafer hned 
po prvním sezení vše prozradil a části naopak až po 
několika pokusech. Jenže ti, kteří podstoupili pokus 
s modrým gelem vícekrát, i nadále tvrdili, že modrý 
gel funguje a díky němu bolest necítí. Dobrovolníci 

trvali na svém i ve chvíli, kdy keramické destičky byly 
opravdu rozehřáté.  „Stále se máme co učit o roli 
placeba,“ konstatoval profesor Tor Wager, vedoucí 
Schaferovy práce.

Mezi odborníky začíná převažovat názor, že člověk 
vlastní nikoli jeden mozek, ale hned tři. 
Ten historicky první, který se vyvíjel miliony let, nás 
spojuje s ještěry a plazy. Reprezentuje ho prodloužená 
mícha,  zajišťující v těle mj. zásadní funkce – dýchání, 
krevní oběh, srdeční činnost.
Druhý mozek (někdy zvaný „koňský“) máme společ-
ný se savci a zpracovává především naše emoce. Tedy 
kůru, mozkový kmen a míchu propojují součásti tzv. 
limbického systému, které ovlivňují naše chování 
a city.
Třetí, vývojově nejmladší, částí je šedá kůra mozková. 
V ní sídlí centra související především s tzv. vyšším 
intelektem – centrum řeči, některé druhy paměti.
Zmíněné tři mozkové formy uvažují a reagují rozdílně 
a naprosto samostatně. Liší se značně i biochemickou 
strukturu a v běžném stavu vědomí málokdy pracují 
synchronně. Jediným přirozeným způsobem, jak se 
nám může za optimálních podmínek a bez užití jaké-
koli technických pomůcek podařit uvést tyto tři 
podoby mozku do součinnosti, je zejména relaxace či 
meditace. Tou se dokážeme vyladit a využít obrovských 
možností, které se v nás ukrývají a my o nich ani 
nevíme.

 

Nebezpečí dětské obrny 
 
Jediným přenašečem dětské obrny je člověk. Vakcína proti ní byla vynalezena v padesátých 
letech minulého století a bezprostředně poté se frekvence výskytu obrny v mnoha zemích 
výrazně snížila. Československo se v roce 1960 stalo první zemí na světě, kde byla obrna 
vymýcena na národní úrovni. Nicméně ještě před deseti lety bylo v Česku stále asi 10 000 
lidí, kteří si nesli následky tohoto onemocnění. 
Dětská obrna může mít mírnou formu – mezi příznaky pak patří zvýšená teplota, nevolnost, 
bolest hlavy a břicha, někdy i ztuhlost zad a nohou. V těchto případech se pacient vyléčí bez 
trvalých následků. 
Pokud ovšem viry zasáhnou centrální nervový systém, mohou způsobit těžší formu nemoci. V 
konečném důsledku tak může vzniknout paralytická dětská obrna s následným ochrnutím 
nejčastěji dolních končetin a trvalými následky po zbytek života. Při napadení mozkového 
kmene dochází k selhání životně důležitých orgánů. Smrtící kombinací je také postižení 
dýchacích a polykacích svalů. 
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Ten historicky první, který se vyvíjel miliony let, nás spojuje s ještěry a plazy. Reprezentuje 
ho prodloužená mícha,  zajišťující v těle mj. zásadní funkce – dýchání, krevní oběh, srdeční 
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technických pomůcek podařit uvést tyto tři podoby mozku do součinnosti, je zejména relaxace 
či meditace. Tou se dokážeme vyladit a využít obrovských možností, které se v nás ukrývají a 
my o nich ani nevíme. 
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Ten historicky první, který se vyvíjel miliony let, nás spojuje s ještěry a plazy. Reprezentuje 
ho prodloužená mícha,  zajišťující v těle mj. zásadní funkce – dýchání, krevní oběh, srdeční 
činnost. 
Druhý mozek (někdy zvaný „koňský“) máme společný se savci a zpracovává především naše 
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Ze světa vědy

3D tiskárny pro handicap

Cévy umělé, ale jako živé 

Nepříjemné překvapení v genetickém kódu

Výrobky z 3D tiskáren se už běžně používají například 
v automobilovém průmyslu nebo v architektuře. 
V rámci veletrhu 3Dexpo v pražských Letňanech však 
byly k vidění i netradičnější kousky, jako třeba dámské 
korzety nebo invalidní vozíky pro psy. A mezi nejpro-
pracovanější výrobky patřila protéza dětské ruky.

„Ruka pro dětského pacienta se nasadí na pahýl a ve 
chvíli, kdy dítě pohne posledním kloubem, ruka se 
zavře. Tím pádem může jezdit na kole nebo venčit 
psa,“ uvedl jeden z vystavujících Viktor Hollmann.
Někteří autoři 3D modelů mechanických protéz 
dokonce nabízejí protetické pomůcky volně ke stažení. 
Ty se pak dají na jednoduchých domácích 3D 
tiskárnách lehce vytisknout, což pro zájemce může 
znamenat vítanou úsporu.
Vozíčkář Jiří Jiránek má oproti tomu zájem pomáhat 
zvířatům s handicapem. Vymyslel pomůcku určenou 
pro psy či jiné čtyřnohé domácí mazlíčky, kteří mají 

Velmi nadějnou novinkou je výroba umělých cév na 
bázi gelu s fibroblasty (to jsou buňky pojivových tkání, 
jež produkují kolagen). Tento gel nejprve stráví pět 
týdnů v bioreaktoru, kde buňky vytvoří matrici pro 
budoucí cévy. Poté je implantát uskladněn a připraven 
pro operaci.
Nový typ umělých cév by mohl přinést revoluci 
v chirurgických zákrocích především u dětí. V součas-
né době totiž dětští pacienti potřebují až pět operací za 
sebou, během nichž jim lékaři postupně nahrazují 
implantované tkáně za větší. S nově objevenými 
cévami, které mohou růst během dalšího života paci-
enta, tyto operace už nebudou nutné. Unikátní tech-
nologie se osvědčila na experimentech s ovcemi, 

V roce 2012 vznikla na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley technika CRISPR, která umožňuje změny 
genetického kódu - nabízí jednoduchý a poměrně 
laciný způsob pro přesný zásah do dědičné informace. 
V laboratoři například spolehlivě hubí bakterie odolné 
vůči antibiotikům, a přitom ponechává na pokoji 
„hodné“ bakterie žijící v organismu. Zároveň otevírá 
zcela nové možnosti i pro boj s virem HIV, nebo s vy-
sokými hladinami cholesterolu v krvi. Po celém světě 
testují lékaři tuto technologii v klinických zkouškách. 
Ovšem jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, podle 
které je CRISPR překvapivě nespolehlivý. Hrozí snad 
závažné vedlejší účinky? Nová studie týmu vedeného 
Vinitem Mahajanem z Kolumbijské univerzity nazna-
čuje, že tato pravděpodobnost může být nepříjemně 
vysoká.
Mahajan využil záznamy pokusů, ve kterých vědci 
z jeho univerzity nasadili techniku CRISPR k léčbě 

problémy se zadními končetinami. Pes si o vozík opře 
zadní nohy, aby je za sebou netahal, okolo hrudníku mu 
majitel upne popruh, a pes se může prohánět po venku.
„Co do počtu 3D zařízení není Česko ve srovnání se 
světem na špici, můžeme se ale pochlubit řadou 
kvalitních odborníků na speciální využití 3D tisku či 
na technologie s ním spojené,“ míní Petr Bláha, jeden 
z organizátorů výstavy.

ovšem cesta přes klinické testy do operačních sálů 
potrvá patrně ještě několik let. 

dědičné slepoty u laboratorních myší. Cílený zásah do 
dědičné informace napravil poškozený gen a pokus-
ným zvířatům zachránil zrak. Když se pak ale vědci 
podívali na dědičnou informaci, našli v ní desetkrát 
více necílových zásahů, než čekali (přestože myši 
nevykazovaly žádné zdravotní problémy).  Zpráva 
o takové nepřesnosti znepokojila nejen vědce a lékaře, 
reagovaly na ni i burzovní trhy - akcie biotechnologic-
kých firem, které ve svých plánech spoléhají na 
techniku CRISPR, ztratily na hodnotě až 15 procent.
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končetinami. Pes si o vozík opře zadní nohy, aby je za sebou netahal, okolo hrudníku mu 
majitel upne popruh, a pes se může prohánět po venku. 
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Jeden z modelů 3D tiskárny (zdroj: youtube) 
 
 

Cévy umělé, ale jako živé 
 

Jeden z modelů 3D tiskárny (zdroj: youtube).

Umělá céva.

Velmi nadějnou novinkou je výroba umělých cév na bázi gelu s fibroblasty (to jsou buňky 
pojivových tkání, jež produkují kolagen). Tento gel nejprve stráví pět týdnů v bioreaktoru, 
kde buňky vytvoří matrici pro budoucí cévy. Poté je implantát uskladněn a připraven pro 
operaci. 
Nový typ umělých cév by mohl přinést revoluci v chirurgických zákrocích především u dětí. 
V současné době totiž dětští pacienti potřebují až pět operací za sebou, během nichž jim lékaři 
postupně nahrazují implantované tkáně za větší. S nově objevenými cévami, které mohou růst 
během dalšího života pacienta, tyto operace už nebudou nutné. Unikátní technologie se 
osvědčila na experimentech s ovcemi, ovšem cesta přes klinické testy do operačních sálů 
potrvá patrně ještě několik let.  
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Nepříjemné překvapení v genetickém kódu 
 
V roce 2012 vznikla na Kalifornské univerzitě v Berkeley technika CRISPR, která umožňuje 
změny genetického kódu - nabízí jednoduchý a poměrně laciný způsob pro přesný zásah do 
dědičné informace. V laboratoři například spolehlivě hubí bakterie odolné vůči antibiotikům, 
a přitom ponechává na pokoji „hodné“ bakterie žijící v organismu. Zároveň otevírá zcela nové 
možnosti i pro boj s virem HIV, nebo s vysokými hladinami cholesterolu v krvi. Po celém 
světě testují lékaři tuto technologii v klinických zkouškách. Ovšem jako blesk z čistého nebe 
přišla zpráva, podle které je CRISPR překvapivě nespolehlivý. Hrozí snad závažné vedlejší 
účinky? Nová studie týmu vedeného Vinitem Mahajanem z Kolumbijské univerzity 
naznačuje, že tato pravděpodobnost může být nepříjemně vysoká. 
Mahajan využil záznamy pokusů, ve kterých vědci z jeho univerzity nasadili techniku 
CRISPR k léčbě dědičné slepoty u laboratorních myší. Cílený zásah do dědičné informace 
napravil poškozený gen a pokusným zvířatům zachránil zrak. Když se pak ale vědci podívali 

na dědičnou informaci, našli v ní desetkrát více necílových zásahů, než čekali (přestože myši 
nevykazovaly žádné zdravotní problémy).  Zpráva o takové nepřesnosti znepokojila nejen 
vědce a lékaře, reagovaly na ni i burzovní trhy - akcie biotechnologických firem, které ve 
svých plánech spoléhají na techniku CRISPR, ztratily na hodnotě až 15 procent. 
 

 
Ilustrační snímek 
 
 

Robotická paže ovládaná myšlenkou 
 
Když bylo Erikovi Sorto 21 let, byl střelen z pistole do páteře a od krku dolů ochrnul. 
Třináct let poté byl prvním pacientem, kterému byly voperovány do mozku protetické 
pomůcky, s nimiž plynule ovládá svou robotickou paži. Po více než deseti letech byl 
schopen úplně samostatně se napít piva. „Chutnalo jako kousek nebe,“ sděloval Erik 
Sorto nadšeně. 
 „Není pochyb o tom, že signály z čipů se bude dařit stále lépe rozklíčovávat. A také, že se k 
nim postupně budou přidružovat signály z dalších mozkových oblastí. Pokročilejší softvér je 
bude transformovat do složitějších pohybových vzorců, stejně, jako to dělá mozek,“ říká 
Richard Andersen, profesor neurovědy na Caltechu. „Časem roboty zvládnou silou myšlenky 
i takové věci, jako je podpis.  
Aby Erik Sorto ovládal kurzor počítače a robotickou paži svou myslí, k tomu absolvoval 
speciální kurz. 
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Vítězkou fotosoutěže Vozka ZOOM 2017 se stala 
Leona Žůrková, kterou jsme u příležitosti předání 
výhry požádali o krátké představení. Tady je:

„Jmenuji se Leona, raději však mám, když mne 
oslovují zkráceně Lea. Pocházím z vesnice v okrese 
Šumperk, ale pátým rokem už bydlím v Ostravě. 
Vozku znám zhruba čtyři roky.

Jinak jsem vozíčkářka a členka souboru Bílá holu-
bice v Ostravě, což má souvislost s vítěznou fotogra-
fií ,,Neplač, kamaráde“. Vznikla v představení 
Cirkus, konkrétně na festivalu v Praze „Vedle jedle“ 
2016. Více se můžete dozvědět na našich webových 
stránkách: 
www.bila-holubice.cz, kde je i naše životní krédo: 
NEMŮŽEŠ CHODIT, MŮŽEŠ TANČIT!

Mým osobním krédem pak je, že beru vše, co mi 
život nabízí - proto žiju krásný a šťastný život 
a dělám vše, co mně baví. A samozřejmě přeji 
Vozkovi i všem jeho čtenářům, aby byli šťastní, 
protože život je sice krátký, ale zároveň krásný, 
i když je s handicapem.“

Fotosoutěž – VOZKA ZOOM

Vážení přátelé, čtenáři a příznivci magazínu VOZKA,
letošní fotosoutěž s názvem VOZKA ZOOM jsme připravili ve spolupráci s Fakultou 

tělesné kultury Univezity Palackého v Olomouci, konkrétně s jejím Centrem aplikova-
ných pohybových aktivit. Měla pouze jednu kategorii: Život v pohybu.

Podmínky soutěže úspěšně splnilo 13 autorů z různých koutů České republiky, kteří 
do redakce magazínu VOZKA zaslali celkem 58 fotografií. Řada z nich byla opět velmi 
zdařilá - s prvky originálních pohledů na život v pohybu.

Odborná porota měla letošní rozhodování o vítězi o to těžší, že většina fotografií by 
zasluhovala nějaké to uznání a cenu, ovšem po užším výběru se nakonec na vítězi shodla:

Neplač, kamaráde - autorka Leona Žůrková
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     Paní Leona získává za snímek se dvěma klauny cenu 5 000 korun.  
     Výherkyni gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za zaslané fotografie. 
 
     Všechny si můžete prohlédnout na webových stránkách www.vozka.org.  
     A nejlepší z nich zveřejňujeme zde. 
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Dívka a mnich
Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan 
a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála 
překrásná mladá dívka v hedvábném 
kimonu. Očividně měla strach přejít přes 
řeku, protože ji vzedmuly silné deště. Ekido 
se rychle podíval jinam. Naproti tomu 
Tansan nezaváhal, beze slova vzal dívku do 
náruče a přenesl ji přes řeku. Na druhém 
břehu ji opatrně postavil a oba mniši pokra-
čovali mlčky v cestě. Uplynula čtvrthodina, 
půlhodina, celá hodina. Tu Ekido vyhrkl: 
„Co to do tebe vjelo Tansane! Porušil jsi 
několik mnišských pravidel naráz. Jak sis té 
hezké dívky vůbec mohl všímat, natož se jí 
dotknout a přenést ji přes řeku?“ Tansan 
klidně opáčil: „Já jsem ji nechal u řeky, ty ji 
ještě neseš?“
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Fotosoutěž – VOZKA ZOOM

Neplač kamaráde: Leona 
Žůrková, vítěz fotosoutěže 
VOZKA ZOOM 2017.

Maxim Zherebov: Bez názvu.

Michal Krištofori: Mlha přede 
mnou...

Paní Leona získává za snímek se dvěma 
klauny cenu 5 000 korun. 
Výherkyni gratulujeme a všem účastní-
kům děkujeme za zaslané fotografie.

Všechny si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách www.vozka.org.

A nejlepší z nich zveřejňujeme zde.
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Fotosoutěž – VOZKA ZOOM

Veronika Pilařová: Skok.

Vítek Poplštein: Voda nezná 
bariéry.

Jan Fridrich: Atlet nad 
hladinou.



 53Rekordy
handicapovaných hrdinů

Fotosoutěž – VOZKA ZOOM

Tereza Droppová: Za plotem je 
svoboda.

Bohdan Lepík: Pivo přitahuje.

Tomáš Sysel: Už to jede.

Veronika Pilařová: A do vody.
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Koutek zábavy

Anekdoty
Opilý děda v hospodě se rozhodne, že už  půjde domů. 
Když se ale chce postavit, spadne zpět do židle.
„Sakra, to jsem tak ožralej?“ říká si. 
„Tak si dám kafe.“
Vypije kafe a zase se pokouší vstát. Opět neúspěšně. 
Tak si dá ještě jedno kafe. U čtvrtého už ho to nebaví, 
tak si dá panáka na cestu, a že se raději domů doplazí. 
Nakonec se doplazí ke dveřím bytu, potichu si 
odemkne, aby neprobudil ženu, převleče se, lehne do 
postele a spí.
Ráno ho budí žena: „Tys byl včera zase pěkně sťatej, 
co?“
„Jak jsi to poznala? Vždyť  jsem byl tak potichu,“ 
povídá děda.
„Ráno tady zvonil hostinský, že sis v hospodě 
zapomněl vozík!“

◆ ◆ ◆

„Pane doktore, pořád mám pocit, že slyším kolem sebe 
hlasy a nikoho nevidím.“
 „A kdy se Vám to stává?“ 
„No, vždycky, když telefonuju.“

◆ ◆ ◆
Doktor prohlíží novorozence a  povídá.
 „To dítě je dost hubené. Čím jej krmíte?“ „No mateř-
ským  mlékem.“
 „Ukažte mi prosím prsa.“
 Doktor dlouze prohmatává pěkné poprsí držící ženě 
a pak povídá.
„Ale vždyť vy nemáte vůbec žádné  mléko.“
„A proč bych měla? Já jsem jeho teta.“

◆ ◆ ◆
„Víš, že se dá zhřešit i myšlenkou? „ povídá matka své 
dceři.
„Vím! Ale není to ono.“ 

◆ ◆ ◆

Jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským 
a českým invalidním důchodcem?

- Švýcarský invalida ráno vstane, dá si trochu sýra, 
zapije sklenkou mléka a jde do parku krmit ptáčky.

- Francouzský invalida ráno vstane, dá si trochu kuře-
cího masíčka, zapije to sklenkou vína a jde do parku 
hrát ty jejich koule.

- A český invalida ráno vstane, sní nějaké švýcarské 
prášky, zapije je sklenkou vody, vezme si francouzské 
hole a jde makat.

◆ ◆ ◆
„Tatí, vysvětlíš mi ženskou logiku?“, ptá se Pepíček
- „Máš zaracha.“
„A, proč?“
- „Vajíčka s marmeládou.“

Jede vozíčkář po ulici a před obuví ho zastaví prodavač 
a říká mu: „Nechcete koupit boty?“
Vozíčkář rudý vzteky spěchá k nedaleko stojícímu 
policistovi a už z dálky na něj mává a volá: „Viděl jste 
to, támhleten chlápek mě normálně urazil!“
Policista na něj jen koukne a odpoví: „Tak proč jste ho 
nenakopal?“
Chudák chlapík už radši nic neřiká a jede rovnou 
domu za manželkou, které si rovněž postěžuje a ta mu 
na to říká: „Nic si z toho nedělej, já ti udělám kafíčko 
– to tě určitě postaví na nohy.“

◆ ◆ ◆
Tati, proč ses oženil s maminkou?
„Vidíš?“ obrací se muž k ženě, „ani to dítě to nedoká-
že pochopit!“

◆ ◆ ◆
Chlápek poprosí souseda, jestli by mu pomohl 
protlačit dveřmi pohovku.
Po dvou hodinách namáhavé práce se nikam 
nepohnuli.
„Kašlem na to, tohle dovnitř nedotanem.“ „Dovnitř?“
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7. Seznam vítězů Rekordů handicapovaných hrdinů

8. Ocenění – hrdinové: Karolína Dejová

10.  Ocenění – hrdinové: Tadeáš Kříž

13. Ocenění – hrdinové: Lucie Blažková – Jít sám

16. Ocenění – pečující: Vladimíra Kaločová – Dva vlci

22. Emisaři handicapu: Stephen Wiliam Hawking

25. Handicap v říši zvířat

26. Fotoreportáž ze slavnostního vyhlášení

28. Handicap přes objektiv profesora Jindřicha Štreita

34. Outdoor: Lyžařskému nestorovi pomáhají dřepy a humor

40. Agentura Dobrý den: Zlaté české ručičky

43. Festival Colours of Ostrava: Pochvala pro Aldio

50. Fotosoutěž – VOZKA ZOOM: Život v pohybu

Pro bystré hlavy

Z obsahu

 

 

Podvozek pro krunýř byl hračkou 

Krunýř nabízí želvám velkou ochranu, ale želvák Blade nedokázal unést hmotnost svého 
krunýře kvůli onemocnění kostí. Když si jeho majitel všiml, že má problémy, ukázal nemocné 
zvíře veterináři, který přišel s neotřelým nápadem: vytvořil z lega podvozek pro krunýř 
želvám, takže jeho nohy měly usnadněnou práci. 

 

 

 
 
Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik dcer. Všechny dcery byly 
blondýnky, až na dvě. Všechny dcery byly brunety až na dvě. Všechny dcery byly zrzky, až 
na dvě. Kolik přesně měl král dcer? (tři) 
 
Jak hluboko do lesa může běžet zajíc? 
(Do jeho půlky – pak už běží z lesa ven) 
 
Manipulace 
10.05.2013 01:07 
Manipulace s člověkem a jeho myšlením není v určité rovině ničím obtížným. Tak například 
teď uděláte přesně to, co chci – mysli na ponorku. Každý kdo tento text četl, pomyslel na 
ponorku. Taková už je síla myšlení a jednoduchost manipulace. 
 
  
 
Co o vás můžu říci? 
 
  
 
1. Právě si čtete tento text. 
 
2. Jste na webu Hádanky a Hlavolamy. 
 
3. Nedokážete si olíznout vlastní loket. 

Neuvěřitelné
Plochy obou čtverců mají 
stejnou barvu. Nevěříte?
(Vložte prst do rozhraní, kde 
ukazuje šipka)

Kolik tváří najdete?  (Tři)

Čtěte po zpátku:

V elipse spí lev.
Olda vidí divadlo.
Dej Ivošovi jed.
Pilot slíbil sto lip.
Kuna nese nanuk.

Na obrázku vidíte několik obrázků zasazených 
do matematické rovnice. Dokážete správně 
určit, jaké číslo bude místo otazníku? Pozor! 
Velká část lidí tento obrázkový hlavolam vyřeší 
špatně! Tak si na něm dejte záležet.

Místo otazníku má být číslo 5

Řešení je poměrně jednoduché – je třeba 
správně spočítat počet kusů ovoce.

 
 
Na obrázku vidíte několik obrázků zasazených do matematické rovnice. Dokážete správně 
určit, jaké číslo bude místo otazníku? Pozor! Velká část lidí tento obrázkový hlavolam vyřeší 
špatně! Tak si na něm dejte záležet. 
 
Místo otazníku má být číslo 5 
Řešení je poměrně jednoduché – je třeba správně spočítat počet kusů ovoce. 
 
Více zde: http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/news/manipulace-/ 
 

 
V noci se ke mně vloupal zloděj.., že prý hledá peníze. 
Tak jsem vstal a hledali jsme společně. 
 
"Tatí, vysvětlíš mi ženskou logiku?", ptá se Pepíček 
- "Máš zaracha." 
"A, proč?" 
- "Vajíčka s marmeládou." 
 
Povídá jedna kamarádka druhé: "Chtěla bych být housenka: žereš - žereš - žereš - usneš - 
probudíš se - a jsi krásná!" 
 
Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně nebo není v dobré konvici, 
protože je zde veliké rizoto, že to skončí fiatem. 
 
 
Hádanky 
Víte, jak se pozná, že se na naší železnici stávkuje? 
Nijak. 
 
Jedním uchem tam, druhým uchem ven, ale v hlavě zůstává.Co je to? Krumpáč! 
 
Co je to: je to hnědé a skáče to na laně? 
Jelen… 
Tomu, kdo teskni je teskno. 
Jak je potom tomu, kdo si hoví? 
 
Jakej je rozdil mezi Ceskym a Americkym duchodcem? Zadný, oba dva si za svuj duchod muzou koupit vylet do Prahy 
 
Tuto zajímavou logickou hádanku prý vyřeší pouze lidé s IQ nad 120. Tak to zkuste: 
2 + 3 = 10 
7 + 2 = 63 
6 + 5 = 66 
8 + 4 = 96 
Kolik je: 9 + 7 = ???? 
 

 
 
Kolik tváří najdete?  (Tři) 




